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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefenisikan 

Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 

secara demokratis. Keberadaan penyelenggara pemilu berperan penting untuk menyelenggarakan 

pemilu yang demokratis, disisi lain pemilu yang demokratis membutuhkan pengaturan kode etik 

penyelenggara pemilu dalam undang-undang sebagai perangkat hukum menegakkan nilai-nilai 

moral dan etika penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, UU Pemilu telah menetapkan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diamanatkan untuk merumuskan kode etik dan 

perilaku penyelenggara pemilu yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Penyelenggara 

pemilu yang terbukti melanggar prinsip-prinsip kode etik dalam persidangan etik, dipastikan 

akan menerima sanksi demi menjaga martabat dan kehormatan penyelenggara pemilu.  

Hukum etika penyelenggara pemilu sudah diatur dalam perundang-undangan, namun 

sejauh ini pemahaman hukum etika penyelenggara pemilu hanya terbatas dilingkup 

penyelenggara pemilu, tidak banyak pihak-pihak yang mengetahui maupun mengakses hukum 

etika penyelenggara pemilu, padahal peran dan kepentingan masyarakat terhadap pemahaman 

etika penyelenggara pemilu sejatinya jauh lebih luas, utamanya kepentingan untuk mengawal 

dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan kredibel.  

Pemikiran-pemikiran diatas menjadi alasan penulisan tentang hukum etika penyelenggara 

pemilu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan baik UU Nomor 7 Tahun 2017 

maupun Peraturan DKP. Alasan lainnya dari tulisan ini, bertujuan untuk akses informasi produk 

hukum dengan sajian yang ringan namun tetap menjaga substansi, yang keluarannya semoga 

dapat memantik partisipasi dan upaya penguatan demokrasi kepada masyarakat yang 

berkepentingan dengan pemilu dan pemilihan.  

 

A. Konsep Undang-Undang Pemilu dan Kode Etik 

Organisasi International IDEA, mengeluarkan standar-standar international untuk Pemilihan 

Umum, khususnya yang berkaitan dengan kode etik. IDEA menyatakan selain undang-undang 

formal, perintah mengenai pemilu yang lainnya juga dapat termuat dalam kode etik informal 

yang disetuji diantara berbagai partai politik dan umumnya diawasi oleh badan pelaksana 



pemilu. Di beberapa Negara kode etik memainkan peranan yang lebih penting. Kode etik itu 

dapat berkaitan dengan aspek pemilu, seperti aturan prilaku bagi partai politik dan calon-calon 

selama kampanye, aturan prilaku bagi partai pemerintah untuk mencegahnya mendapatkan 

keuntungan yang tidak wajar dari partai-partai lainnya, atau pengaturan media massa. Terkadang 

suatu kode etik memiliki serangkaian prinsip normatif untuk penerapan praktis di lapangan, 

seperti kode etik untuk pemantau pemilu atau untuk staf badan pelaksana pemilu yang terlibat 

dalam pelaksanaan pemilu. Status hukum dari kode-kode seperti itu berbeda-beda antar wilayah 

hukum (yurisdiksi), seperti halnya akibat pelanggarannya1.  

Kode-kode etik informal juga harus ditinjau kembali dengan maksud untuk memeriksa 

kesesuaiannya dengan standar-standar yang diakui secara international. Kerangka hukum ini 

terkadang dapat menerapkan prosedur dan mekanisme untuk menangani pengaduan dan 

perselisihan yang timbul dari pelanggaran kode etik. Ketentuan seperti itu jelas akan berbeda 

antara satu Negara dan Negara lain, baik dalam perinciannya dan isinya dan dapat dipengaruhi 

bagaimana kode etik di tegakkan. Sebagai contoh, kerangka hukum suatu Negara dapat 

memberikan putusan atau mediasi untuk menangani pelanggaran kode etik atau perselisihan 

yang timbul dari suatu pelanggaran.2 

Prinsip panduan umum yang  harus ditaati kode etik untuk administrator pemilu adalah :3 

1) Penyelenggaraan pemilu harus membuktikan rasa hormatnya pada hukum 

2) Penyelenggaraan pemilu harus non partisan 
3) Penyelenggaraan pemilu harus terbuka 

4) Penyelenggaraan pemilu harus akurat, professional dan kompeten 

5) Penyelenggaraan pemilu harus di rancang untuk melayani para pemilih.   
 

Selanjutnya tahun 2006, International IDEA merilis sejumlah prinsip yang menjadi pedoman 

utama Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP). Dinyatakan bahwa, apapun model 

penyelenggaraan yang dipakai, setiap LPP harus dapat menjamin legitimasi dan kredibelitas 

proses pemilu yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini bisa dilakukan jika LPP dibentuk 

berdasarkan prinsip-prinsip fundamental berikut :4 

1) Independensi 
2) Imparsialitas 

3) Integritas 

4) Transparansi 
5) Efisiensi 

6) Profesionalisme 

7) Berorientasi pelayanan  

 

 

 

                                                             
1 International IDEA, Seri Buku Panduan, Standar-Standar International Untuk Pemilihan Umum, Pedoman 
Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, 2002 h 20.  
2 Ibid h 20. 
3 Ibid h 21 
4 International IDEA, Desain Penyelenggaraan Pemilu, Buku Panduan, 2006 h 20.  



Prinsip-prinsip tersebut membentuk dasar bagi penyelenggaraan kepemiluan dan sangat 

esensial untuk menjamin integritas pemilu.  Pointer-pointer terkait prinsip-prinsip LPP di uraikan 

sebagai berikut :  

 

1) Independensi 

Independensi kelembagaan atau stuktural hanya dapat ditemukan dalam konstitusi atau 

undang-undang. Cara termudah untuk mempromosikan independensi LPP adalah dengan 

menciptakan kerangka legal yang dapat menjadi dasar bagi Independensi LPP itu sendiri, 

sebagaimana Meksiko dan Uruguay. Bagi LPP yang menggunakan model penyelenggaraan 

Independen dan kombinasi, kultur dan komitmen personil LPP terhadap sikap independen 

menjadi jauh lebih penting ketimbang struktur formal yang menjamin hadirnya independensi. 

Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Misalnya tampuk kemimpinan LPP Independen 

di dalam model Independen dan kombinasi bisa di isi oleh hakim senior dari lembaga yudisial 

Negara. Kehadiran anggota yudisial senior dalam tubuh LPP Independen dapat mengurangi 

pengaruh-pengaruh negative dari pemerintah dan partai oposisi. 

Alternatif lain untuk meningkatkan independensi LPP adalah dengan merekrut tokoh publik 

yang disegani dan dikenal luas tidak memiliki bias partai politik tertentu. Sejumlah Negara, 

seperti Burkina Faso dan Mozambique, menyediakan kesempatan bagi pemimpin masyarakat 

sipil untuk menjadi ketua LPP.  

 

2) Imparsialitas 

Untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas dan kredibel serta meningkatkan 

penerimaan publik terhadap hasil pemilu, maka sangat penting bagi LPP untuk tidak saja bekerja 

secara independen, tetapi juga imparsial. Tanpa adanya imparsialitas dari penyelenggara pemilu, 

integritas pemilu akan tercederai dan akan sulit untuk meyakinkan masyarakat terhadap 

integritas proses pemilu, khususnya kepada pihak-pihak yang kalah.  

LPP harus memperlakukan semua peserta pemilu secara merata, adil dan setara, tanpa 

sedikitpun memberikan keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Pada teorinya, imparsialitas 

ini bisa dicapai dengan cara merekrut para pakar non partisan sebagi personil LPP. Sangat 

penting bagi LPP untuk terlihat imparsial di mata masyarakat. Cara terbaik untuk mencapainya 

adalah dengan menerapkan prinsip transparansi lewat strategi marketing dan aktivitas humas 

yang jitu.  

 

3) Integritas 

LPP adalah aktor utama dalam upaya menjaga integritas dan kemurnian pemilu dan para 

anggota memiliki tanggung jawab langsung terkait hal ini. Integritas akan lebih mudah dijaga 

jika LPP memiliki independensi dan wewenang penuh terhadap elemen-elemen esensial dari 

proses kepemiluan. 

Undang-undang pemilu atau regulasi LPP akan sangat diuntungkan jika LPP diberikan 

wewenang yang cukup dan jelas untuk menindak para petugasnya yang kedapatan mengancam 



integritas pemilu dengan melakukan tindakan favoritisme atau korupsi. Mengabaikan persoalan-

persoalan semacam itu hanya akan menambah persoalan lain terkait integritas dan kredibelitas 

pemilu. Di dalam batas-batas tertentu akan sangat baik bagi LPP untuk menjatuhkan sanksi tegas 

bagi setiap bentuk pelanggaran etis maupun legal.  

 

4) Transparansi 

Transparansi dalam hal operasional kerja dan penyelenggaraan keuangan merupakan dasar 

bagi masyarakat yang ingin memeriksa keputusan dan performa sebuah LPP. Transparansi 

adalah standar paling dasar bagi setiap aktivitas LPP. Menerapkan transparansi dapat membantu 

LPP dalam memerangi persepsi korupsi dan mengidentifikasi setiap pelanggaran finansial 

maupun kepemiluan, lemahnya kompetensi dan favoritisme terhadap kelompok politik tertentu, 

serta dapat meningkatkan kredibelitas LPP. Transparansi dapat ditegakkan melalui kode etik atau 

kebijakan internal yang dimiliki oleh LPP. Ketiadaan transparansi di dalam proses pemilu dapat 

meningkatkan kecurigaan publik bahwa sedang terjadi kecurangan.   

 

5) Efisiensi 

Pemerintah dan masyarakat berharap dana yang yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pemilu dapat digunakan secara bijaksana dan efisien. Di tengah semakin cepatnya perkembangan 

tehnologi dan tuntutan terhadap aktivitas-aktivitas berbiaya tinggi seperti pendidikan pemilih dan 

diseminasi informasi LPP harus ekstra berhati-hati dalam menyusun program kerja sehingga 

dapat bersifat berkelanjutan, efisien, berintegritas dan modern. 

LPP yang sukses adalah LPP yang berintegritas, kompeten dan efisien. Ketiga kualitas ini 

dapat membantu kepercayaan publik dan partai politik terhadap proses pemilu.  

 

6) Profesionalisme 

Ada sejumlah elemen profesionalisme di dalam penyelenggaraan pemilu. Implementasi yang 

teliti dan akurat, serta anggota staf yang kompeten, merupakan dua elemen kunci untuk 

melaksanakan pemilu yang kredibel. Setiap LPP wajib memastikan bahwa semua personil 

mereka, baik staf inti maupun pekerja temporer, merupakan pekerja terlatih dan memiliki 

kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilu dengan standar profesionalitas 

yang tinggi. Pelatihan tenaga-tenaga profesionalis dapat membantu masyarakat percaya bahwa 

keseluruhan proses pemilu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat. Akan tetapi 

meskipun program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang kontinyu merupakan elemen 

penting dalam upaya menciptakan profesionalisme dalam LPP, professionalisme yang 

sesungguhnya akan sangat bergantung pada sikap dan prilaku dari setiap anggota dan staf 

secretariat di dalamnya. Komitmen personal dari masing-masing individu di dalam LPP terhadap 

prinsip equitas (kewajaran), akurasi, ketekunan, dan pelayanan di dalam setiap tindak tanduk 

mereka, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme di dalam 

penyelenggaraan pemilu.  



Profesionalisme di dalam LPP juga akan memberikan rasa percaya kepada partai politik, 

masyarakat sipil, pemilih, donator, media, dan para pemangku kepentingan lainnya bahwa para 

penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada mereka dengan 

efektif. Sebaliknya ketiadaan profesionalisme akan membuat public curiga bahwa sedang terjadi 

kesalahan atau bahkan aktivitas korupsi, sehingga kepercayaan menjadi hilang. Akibatnya akan 

sangat mudah bagi pihak-pihak yang kalah dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan publik 

dalam upaya menggugat proses atau hasil pemilu, terlepas apakah gugatan tersebut memiliki 

dasar yang kuat atau tidak.   

 

7) Berorientasi pelayanan 

LPP tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan atau jasa mereka kepada 

para pemangku kepentingan. Mengembangkan dan mempublikasi standar pelayanan LPP juga 

dapat membuat para anggota dan staf LPP untuk memberikan standar pelayanan terbaik mereka 

kepada para pemangku kepentingan.  Sejumlah negara kadang memasukan sejumlah standar 

pelayanan dasar LPP ke dalam kerangka legal mereka, seperti di Kanada, di mana ada peraturan 

terkait standar waktu seperti tenggat waktu pengumuman hasil pemilu, proses kompilasi data 

pemilu, proses distribusi kartu identitas pemilih, atau proses distribusi informasi di lokasi 

pemilihan.  

Standar pelayanan juga dapat digunakan oleh LPP sebagai prosedur kerja di setiap proses 

pelaksanaan pemilu. Hal ini bias terkait dengan pelayanan berbasis waktu seperti standar waktu 

antrian pemilih untuk mendapatkan surat suara, standar waktu menunggu respon pelaporan 

gugatan atau standar waktu yang dibutuhkan untuk memperoses data registrasi pemilih. 

Selain itu persepsi para pemangku kepentingan terhadap performa pelayanan LPP juga 

sangat penting dalam mempengaruhi penilaian publik terhadap integritas dan efektivitas kerja 

LPP. Evaluasi pasca pemilu merupakan cara terbaik untuk mengkaji persepsi pemangku 

kepentingan terhadap pelayanan LPP.   

 

B. Pengaturan Hukum Etika Penyelenggara Pemilu dalam Perundang-undangan Pemilu 

Untuk menjamin legitimasi penyelenggaraan pemilu dan untuk menjaga kemandirian, 

integritas dan kredibelitas penyelenggara pemilu, hukum etika penyelenggara pemilu ditetapkan 

dalam sejumlah peraturan perundang-undangan pemilu yang bersifat mengikat dan wajib 

dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pemilu. Hukum etika penyelenggara pemilu tersebut 

diantaranya termuat dalam ; 

a) Pasal 456 Undang-undang No 7 Tahun 2017 

b) Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilu.   

c) Peraturan DKPP No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum 



d) Peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019. 

 

Maka untuk mengetahui desain hukum etika penyelenggara pemilu pada masing-masing 

perundangan-undangan diatas, penjelasannya sebagai berikut. 

1. Pasal 456 Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017  

Rumusan yang tertuang dalam Pasal 456 UU No & Tahun 2017, menyatakan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika 

penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai 

penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 

Penyelenggaran Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, 

dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. 

Jadi selain KPU dan Bawaslu, DKPP merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 

dengan tugas dan kewenangan yang berbeda dengan KPU dan Bawaslu. Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) menurut UU Pemilu berwenang menyelesaikan pelanggaran 

kode etik penyelenggara pemilu, termasuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN. 

Dilihat dari historisnya, lembaga ini dibentuk sejak tahun 2003 dengan tiga kali 

perubahan.5 Pertama, Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan sejarah DKPP, bermula dari pembentukan Dewan 

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), yang mana DK-KPU bersifat ad-hock, 

dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau 

laporan adanya dugaan pelanggaran jode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota 

KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU 

Kabupaten/Kota, di bentuk DK-KPU Provinsi. Kedua, tanggal 12 juni 2012, DK KPU secara 

resmi berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disingkat DKPP 

berdasarkan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP 

menjadi lembaga yang bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih professional dan 

dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU 

dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat Desa/Kelurahan. Terakhir pada 

tahun 2017 DKPP berevolusi melalui UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Evolusi tersebut menghasilkan tiga perubahan yang mendasar yakni dicantumkannya 

defenisi DKPP dalam UU tersebut, dikuatkan kesekretariatannya dan DKPP dapat 

membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran 

                                                             
5 Sejarah DKPP, dkpp.go.id 



kode etik penyelenggara pemilu didaerah.6 TPD berfungsi sebagai hakim didaerah guna 

membantu dan/atau menjadi pendamping anggota DKPP dalam melakukan pemeriksaan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Selain memiliki kewenangan 

memeriksa, TPD dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, 

KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. 

Masih dalam penjelasan UU Pemilu, DKPP melakukan persidangan terhadap 

pelanggaran etika yang didasarkan pada adanya aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu. Pengaduan ini diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, 

peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih dengan identitas lengkap 

kepada DKPP. Atas pengaduan tersebut, DKPP memverifikasi dan meneliti administrasi 

pengaduan. Setelah pengaduan dinyatakan memenuhi syarat, DKPP menyampaikan 

panggilan kepada penyelenggara pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP 

dan penyelenggara pemilu yang diadukan tersebut tidak bisa menugaskan orang lain 

menghadiri persidangan. Pengadu dan penyelenggara pemilu yang diadukan diberikan 

kesempatan untuk mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan sidang 

DKPP serta mendengar keterangan saksi dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk 

dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.  

Terakhir, DKPP dapat menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau 

verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta 

mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP terhadap dugaan pelanggaran etik 

penyelenggara pemilu dapat berupa sanksi atau rehabilitasi sesuai rapat pleno DKPP. Bentuk 

sanksinya seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk 

penyelenggara pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dan wajib dilaksanakan.  

Adanya pengaturan DKPP sebagai lembaga peradilan etik dalam ketentuan perundang-

undangan pemilu sejalan dengan pernyataan, Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia 

(UI) Jimly Asshiddiqie menyatakan, DKPP adalah quasi pengadilan atau lembaga semi 

pengadilan, karena memiliki fungsi-fungsi peradilan “lembaga-lembaga yang bersifat 

‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi-pengadilan 

atau semi-pengadilan. Beberapa diantaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada 

pula yang menggunakan istilah badan atau pun dewan. Lembaga-lembaga ini, di samping 

bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi yang bersifat administrasi.   

Pasal 157 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017, mengamanatkan kepada DKPP untuk menyusun 

dan menetapkan kode etik anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS, termasuk jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu (Penegakan kode etik jajaran 

                                                             
6 Peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DKPP No 1 Tahun 2019. 
 



sekretariat KPU dan Bawaslu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

dibidang aparatur sipil Negara).  

 

2. Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilu.  

Peraturan ini ditetapkan selain untuk melaksanakan amanat Pasal 157 ayat 1 UU Nomor 

7 tahun 2017, juga di dasarkan pada alasan untuk menjaga integritas, kehormatan, 

kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan 

Pengawas TPS. Setelah peraturan ini di tetapkan, maka Peraturan Bersama KPU, Pengawas 

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 13 Tahun 2012, Nomor 11 

Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu di cabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

Sejumlah pengaturan penting yang terdapat dalam peraturan No 2 tahun 2017 yakni 

pengaturan tentang asas, landasan, prinsip, dan sumpah janji penyelenggara pemilu, serta 

pedoman prilaku penyelenggara pemilu.  

 

Prinsip-Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Sebagai penyelenggara pemilu, integritas dan profesionalitas harus dijaga dengan 

mematuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu bagi tegaknya penyelenggaraan pemilu 

yang jujur dan adil. Prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu, bersumber dari 

Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara 

Pemilu. Prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu tersebut yaitu ; 

a) Jujur, maknanya dalam penyelenggaran pemilu, penyelenggara pemilu di dasari niat 

untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa 

adanya ketentuan pribadi, kelompok atau golongan.  

b) Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau 

menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai 

kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. 

c) Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan 

segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. 

d) Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu 

melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e) Berkepastian hukum, maknanya dalam  penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



f) Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi 

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.  

g) Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan 

tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan. 

h) Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,  Penyelenggara Pemilu memberikan 

akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan 

informasi publik. 

i) Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan 

keadilan. 

j) Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu 

memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar 

pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. 

k) Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu 

penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu. 

l) Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan 

sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan 

tepat sasaran.  

m) Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu 

mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

 

  



No Prinsip Sikap dan Tindakan  

1 Mandiri a) netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, 

dan/atau peserta Pemilu;   
b) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap 

pelaksanaan tugas dan  menghindari intervensi pihak lain;   

c) tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang  bersifat partisan atas 

masalah atau isu yang sedang  terjadi dalam proses Pemilu;   
d) tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan 

peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih;  

e) tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol,  lambang atau atribut yang 

secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu 

tertentu;   
f) tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan 

pilihan politik kepada orang lain;   
g) tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon 

peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan 

dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;   
h) menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian 

lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari 

peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari 

sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;   
i) menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya 

secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang 

bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas 

kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan;   
j) tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk 

meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan 

pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan 

penyelenggaraan Pemilu;   
k) menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga 

atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;   
l) menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan 

dengan peserta Pemilu tertentu. 

2 Jujur a) menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan  kepada publik dengan benar 

berdasarkan data dan/atau  fakta; dan   
b) memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu  dari informasi yang belum 

sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.  

3 Adil a) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta  Pemilu, calon pemilih, dan 

pihak lain yang terlibat dalam  proses Pemilu;   
b) memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu  selengkap dan secermat 

mungkin akan dugaan yang  diajukan atau keputusan yang dikenakannya;   
c) menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka 

penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan 

putusan  atau keputusan; dan   
d) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan  kasus yang terjadi dan 

mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.  

4 Berkepastian hukum a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan  Pemilu yang secara tegas 

diperintahkan oleh peraturan  perundang-undangan;   
b) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan  Pemilu yang sesuai dengan 

yurisdiksinya;   
c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati 



prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan  

d) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak. 

5 Tertib a) menjaga dan memelihara tertib sosial dalam  penyelenggaraan Pemilu;  

b) mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;   
c) menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;   
d) memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan  disebarluaskan dengan 

cara sistematis, jelas, dan akurat;  dan   
e) memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik  secara lengkap, periodik 

dan dapat dipertanggungjawabkan.   
6 Terbuka a) memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada  publik untuk 

mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah 

diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   
b) menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara 

efektif;   
c) memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan 

publik.  

7 Proporsional a) mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat 

menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas 

Penyelenggara Pemilu;   
b) menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan 

yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;  
c) tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat 

menimbulkan konflik kepentingan; dan   
d) menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang 

dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau 

sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.   
8 Profesional a) memelihara dan menjaga kehormatan lembaga  Penyelenggara Pemilu;   

b) menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program  lembaga 

Penyelenggara Pemilu;   
c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan  yang didasarkan pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, 

peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemilu;   
d) mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan 

jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;   
e) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar 

profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;   
f) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi 

administrasi Pemilu;   
g) melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan 

  

h) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara 

Pemilu. 

9 Akuntabel a) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan  peraturan perundang- 

undangan, tata tertib, dan  prosedur yang ditetapkan;   
b) menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan  dalam proses kerja 

lembaga Penyelenggara Pemilu serta  upaya perbaikannya;   
c) menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan  publik;   
d) memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang  diajukan mengenai keputusan 

yang telah diambil terkait  proses Pemilu;   



e) bekerja dengan tanggung jawab dan dapat  dipertanggungjawabkan.   
10 Efektif a) menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan  tahapan dan jadwal 

penyelenggaraan Pemilu yang telah  ditetapkan sesuai peraturan perundang-

undangan; dan   
b) melakukan segala upaya yang dibenarkan menurutetika dan peraturan 

perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap 

penduduk untuk  memilih dan/atau dipilih. 

9 Efisien a) kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan  penggunaan anggaran agar 

tidak berakibat pemborosan  dan penyimpangan; dan   
b) menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang 

diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh 

kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran. 

11 Kepentingan Umum a) menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan peraturan  perundang-undangan;   
b) menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c) menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur 

negara untuk kepentingan  bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;   
d) menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

e) Menghargai dan menghormati sesame lembaga Penyelenggara Pemilu dan 

pemangku kepentingan Pemilu;   
f) tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga 

dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;  

g) memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan 

kesadaran pemilih;   
h) memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai  proses Pemilu;   
i) membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam 

proses penyelenggaraan Pemilu;   
j) menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk  menggunakan hak 

pilihnya atau memberikan suaranya;  dan   
k) memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang 

membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak 

pilihnya.  

12 Aksesibilitas a) menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai 

kebutuhan;   
b) memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang 

disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;   
c) memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai 

kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai 

calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon 

anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.   
Sumber Data Diolah : Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Penyelenggara Pemilu.  
 

 

 

 

 

 

  



3. Peraturan DKPP No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4), 

Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum, DKPP perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Tujuan 

lainnya, bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan DKPP No 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan DKPP No 3 Tahun 

2017 perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilihan umum.  

Sejumlah pengaturan yang terdapat dalam peraturan No 1 Tahun 2021 yaitu prinsip 

persidangan kode etik, pengaduan dan/atau laporan, pemeriksaan pengaduan dan/atau 

laporan, persidangan, sidang pemeriksaan di daerah, dan penetapan putusan. Jadi selain 

memuat materi pedoman beracara kode etik, tata cara pengaduan dan/atau laporan menjadi 

bagian dalam pengaturan pedoman beracara kode etik di DKPP. Ringkasan pengaturan-

pengaturan tersebut diuraikan sebagai berikut.   

 

Prinsip Persidangan Kode Etik 

Persidangan kode etik yang diselenggarakan oleh DKPP dilakukan dengan prinsip cepat, 

terbuka, dan sederhana. Pengaduan dan/atau Laporan serta persidangan dugaan pelanggaran 

Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak dipungut biaya.   

 

Prosedur Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Untuk memahami bagaimana prosedur pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu, rujukan hukumnya bersumber pada Peraturan DKPP No 1 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pembahasan 

prosedur pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di dalamnya mengulas 

tentang ; 

1. Pengaduan dan/atau Laporan 

2. Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan dan/atau Laporan,  

3. Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan (Verifikasi Administrasi, Verifikasi Materil, 

Registrasi dan Penjadwalan Sidang). 

4. Sidang Pemeriksaan di Daerah, serta 

5. Penetapan Putusan 

 

 

 

 



a) Pengaduan dan/atau Laporan  

Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa pengaduan dan/atau 

laporan dan/atau melalui rekomendasi DPR. Pengaduan dan/atau laporan adalah 

pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan 

secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, 

pemilih, dan Rekomendasi DPR. Pengaduan dan/atau laporan dalam bentuk rekomendasi 

DPR disampaikan kepada DKPP sesuai dengan peraturan tata tertib DPR. Selain DKPP, 

sasaran pengaduan dan/atau laporan dapat ditujukan langsung kepada KPU dan Bawaslu, hal 

itu sangat ditentukan dari uraian jabatan pelanggaran kode etik penyelenggara.  

 

b) Persyaratan dan Tata Cara Pengaduan dan/atau Laporan 

Untuk menyampaikan pengaduan dan/atau laporan, ada sejumlah persyaratan dan tata 

cara pengaduan dan/atau laporan yang harus di penuhi oleh Pengadu yaitu ; 

1. Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaraan kode etik disampaikan secara 

tertulis dalam Bahasa Indonesia  

2. Pengaduan dan/atau Laporan memuat:  

a. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;   

b. identitas Teradu dan/atau Terlapor;   

c. uraian dugaan pelangaran kode etik; dan   

d. permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan  memutus dugaan pelanggaran 

kode 

3. Identitas Teradu dan/atau Terlapor memuat:  

a. nama lengkap;   

b. jabatan; dan   

c. alamat kantor.   

4. Uraian dugaan pelangaran kode etik memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap 

masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:  

a. waktu perbuatan dilakukan;   

b. tempat perbuatan dilakukan;   

c. perbuatan yang dilakukan; dan   

d. cara perbuatan dilakukan.   

5. Mengisi formulir dan melampirkan:  

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor;   

b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu  dan/atau Pelapor; dan 

c. alat bukti.   

6. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. 

Alat buktinya berupa:  

a. keterangan saksi;   

b. keterangan ahli;   

c. surat atau tulisan;   

d. petunjuk;   

e. keterangan para pihak; atau   



f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat 

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 

kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik 

atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, 

angka, atau perforasi yang memiliki makna.   

Penyampaian pengaduan dan/atau laporan kepada DKPP dapat disampaikan secara 

langsung maupun tidak langsung. Pengaduan dan/atau laporan yang sifatnya langsung, 

disampaikan kepada petugas penerima pengaduan sedangkan pengaduan dan/atau laporan 

yang sifatnya tidak langsung disampaikan melalui media cetak elektronik dan/atau media 

non elektronik. Media elektronik yang dimaksud berupa aplikasi pengaduan online yang 

terdapat dalam laman resmi DKPP. 

Perlakuan penanganan pelanggaran kode etik untuk pihak Teradu/Terlapor oleh 

ketentuannya dikelompokkan berdasarkan jabatan sebagai penyelenggara. Setidaknya 

terdapat tiga bentuk penanganan pengaduan dan/atau laporan merujuk pada Peraturan DKPP 

No 1 Tahun 2021 yaitu ; 

Pertama, Teradu dan/atau Terlapor penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota 

KPU, anggota Bawaslu, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, 

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

anggota PPLN, anggota Panwaslu LN, anggota KPPSLN, maka pengaduan dan/atau laporan 

tersebut secara langsung diajukan kepada DKPP. Penyelenggara pemilu lainnya yang dapat 

dilaporkan ke DKPP adalah penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota PPK, 

Panwaslu Kecamatan, Anggota PPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Anggota KPPS, dan 

Pengawas TPS, jika terdapat dugaan pelanggaran kode etik bersama penyelenggara pemilu 

yang disebutkan diatas.  

Kedua, Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat 

sebagai anggota PPK PPS atau KPPS Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung 

kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman 

pada Peraturan KPU atau Bawaslu.  

Ketiga, Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat 

sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas dan Tempat 

Pemungutan Suara, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.  

Telah dinyatakan diatas, bagaimana penanganan pengaduan dan/atau laporan pelanggaran 

kode etik di DKPP, KPU dan Bawaslu. Namun perlakuan penanganan pelanggaran kode etik 

tersebut akan berbeda bilamana statusnya temuan, yaitu apabila KPU, KPU Provinsi atau 

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

Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran 

dibawahnya, maka hasil penanganan pelanggaran etik wajib disampaikan kepada DKPP 

setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang. Jika dari hasil pemeriksaan KPU, KPU 

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



Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian maka anggota yang 

bersangkutan diberhentikan sementara dan dilaporkan kepada DKPP.  

 

c) Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan  

Uraian pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan mencakup pengaturan tentang : Pertama 

Verifikasi administrasi di DKPP, Kedua Verifikasi administrasi di Bawaslu dan KPU serta 

Penanganan Laporan dan/atau Pengaduan dan Ketiga, Verifikasi materil, registrasi dan 

penjadwalan sidang, dengan uraian sebagai berikut ; 

 

Verifikasi Administrasi Di DKPP 

Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan ke DKPP dilakukan 

verifikasi oleh DKPP. Penjelasannya telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan DKPP No 1 

Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 

Umum. Dinyatakan bahwa, penanganan pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik 

dengan Pihak Teradu dan/atau Terlapor yaitu penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai 

anggota KPU, anggota Bawaslu, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota Bawaslu 

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

Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota Panwaslu LN, anggota KPPSLN, dilakukan 

verifikasi administrasi oleh DKPP. Verifikasi administrasi yang dimaksud adalah, 

pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau 

laporan.  

Pengaduan dan/atau laporan dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, dengan ketentuan 

Pertama, Pengadu dan/atau Pelapor yang bukan dari kelompok Penyelenggara Pemilu, 

peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau Kedua, Teradu dan/atau 

Terlapor bukan dari penyelenggara pemilu.  

Dinyatakan juga dalam Pasal 13, dalam hal Teradu dan atau Terlapor anggota PPLN, dan 

atau anggota KPPSLN yang diduga melanggar kode etik, DKPP menyampaikannya kepada 

KPU untuk proses verifikasi sedangkan Pengawas Pemilu LN yang diduga melanggar kode 

etik, disampaikan kepada Bawaslu untuk proses verifikasi.  

 

Verifikasi Administrasi di Bawaslu dan KPU serta Penanganan Laporan dan/atau 

Pengaduan 

Bagi pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran etik yang secara langsung diajukan 

kepada Bawaslu, penjelasannya telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan DKPP No 1 Tahun 

2021 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 

yaitu dalam hal pengaduan dan/atau laporan pelanggaran etik terhadap anggota KPU, 

anggota Bawaslu, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota 

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



PPLN, anggota Panwaslu LN, anggota KPPSLN diadukan dan/atau dilaporkan kepada 

Bawaslu, verifikasi administrasi dilakukan oleh Bawaslu. Verifikasi administrasi tersebut 

dimaksudkan untuk memastikan kelengkapan syarat pengaduan dan/atau laporan yang 

disyaratkan dalam ketentuan peraturan DKPP. Pengaduan dan/atau Laporan yang dinyatakan 

memenuhi syarat administrasi, Bawaslu wajib menyampaikan berkas Pengaduan dan/atau 

Laporan kepada DKPP dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.  

Ditambahkan dalam ketentuannya, Pengadu dan/atau Pelapor yang menguraikan dugaan 

pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, Bawaslu menyampaikan 

kepada KPU untuk dilakukan verifikasi dengan berpedoman pada mekanisme internal KPU7 

sedangkan Pengadu dan/atau Pelapor yang hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode 

etik anggota Panwaslu LN, Bawaslu melakukan verifikasi dengan berpedoman pada 

mekanisme internal Bawaslu.8 

Pada Pasal 15 juga dinyatakan, Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik 

anggota PPK, anggota PPS, anggota KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS dilakukan verifikasi administrasi dan penanganan oleh 

KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota9 atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia 

Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota,10 dan hasil penanganan pelanggarannya wajib 

disampaikan kepada DKPP.  

 

Verifikasi Materil, Registrasi dan Penjadwalan Sidang 

Hasil verifikasi administrasi yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, DKPP 

melanjutkan ketahapan verifikasi materil, yakni pemeriksaan terhadap alat bukti dan 

relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik.  

Hasil verifikasi materil ini menentukan kelayakan pengaduan dan/atau laporan untuk 

disidangkan. Dalam tahap verifikasi materil ini, pengaduan dan/atau laporan dapat 

dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila ; 

a. Pokok pengaduan dan/atau laporan telah diperiksa dan diputus oleh DKPP 

b. Bukan merupakan dugaan pelanggaan kode etik penyelenggara pemilu 

c. Pengadu dan/atau pelapor bukan penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye 

masyarakat, dan pemilih 

d. Teradu dan/atau terlapor bukan dari penyelenggara pemilu.  

Kendati laporan dan/atau pengaduan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak berarti 

proses yang sudah berjalan langsung terhenti, karena DKPP masih membuka pintu lanjutan 

                                                             
7 Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Peraturan ini 
ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 4 UU No 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum 
8 Peraturan Bawaslu No 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat 
Pemungutan Suara. Peraturan ini di tetapkan untuk menjaga integritas, kehormatan dan martabat Pengawas 
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.  
9 ibid 7  
10 ibid 8  



bagi pengaduan dan/atau laporan yang semula dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut, 

pengaduan dan/atau laporan masih bisa dilengkapi atau diperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah menerima pemberitahuan dari DKPP, apabila pengaduan dan/atau laporan tidak juga 

dilengkapi dan/atau diperbaiki maka statusnya barulah dinyatakan gugur tetapi dapat 

diajukan kembali sebagai pengaduan dan/atau laporan baru.  

Sementara untuk laporan dan/atau pengaduan yang dinyatakan telah memenuhi syarat 

verifikasi materil, dicatat dalam buku registrasi perkara dan DKPP akan menetapkan jadwal 

sidang paling lama 2 (dua) hari setelah diregistrasi. Penetapan hari sidang, selanjutnya 

diberitahukan kepada pengadu dan/atau pelapor serta diumumkan kepada masyarakat.  

 

d) Sidang Pemeriksaan di Daerah 

Sebagaimana dimanatkan dalam UU Pemilu, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah 

(TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Provinsi 

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

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

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

KPPS, Pengawas TPS (jika pelanggaran kode etik dilakukan bersama anggota KPU 

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

atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota). Kewenangan TPD 

untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yakni melalui sidang pemeriksaan dengan 

menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor termasuk menghadirkan 

saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.  

Sebagai hasil sidang pemeriksaan, setiap anggota Tim Pemeriksa Daerah wajib membuat 

resume dan rekomendasi untuk disampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) hari sejak 

sidang pemeriksaan ditutup. Istilah resume yang dimaksud adalah pendapat akhir dan 

rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan 

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.  

  

e) Penetapan Putusan 

Rapat pleno penetapan putusan 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan 

ditutup dan setelah itu bersidang kembali untuk pembacaan putusan dilakukan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak Rapat Pleno Putusan guna mengambil putusan perkara 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang dilaksanakan secara tertutup oleh ketua 

dan anggota DKPP. Dan penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan secara 

musyawarah untuk mufakat. 

Terdapat tiga amar putusan DKPP dalam persidangan DKPP, hasil rapat pleno putusan 

yakni Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima, Teradu dan/atau Terlapor terbukti 

melanggar, atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.  

 

 



Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Pemberlakuan sanksi pelanggaran etika berbeda dengan sanksi terhadap pelanggaran 

pemilu lainnya. Menurut American Speech Language Hearing Assocation (ASHA) 

sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam sistem sanksi etika, bentuk sanksi 

yang dapat diterapkan adalah:11 

1. Reprimand atau teguran; 

2. Cencure atau pernyataan atau mosi tidak percaya yang dinyatakan secara terbuka dan 
dipublikasikan di media asosiasi untuk diketahui oleh sesama anggota dan masyarakat luas;  

3. Revocation atau pencabutan status keanggotaan untuk waktu tertentu, yaitu selama 5 (lima) tahun 

atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia); 

4. Suspension atau penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu;   
5. Withholding atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan; dan   
6. Cease and desist orders atau sebagai tambahan bentuk sanksi lain.  

 

Kaitannya dengan bentuk sanksi yang disebutkan di atas, Jimly Asshiddiqie juga 

mengatakan bahwa fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. 

Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari 

teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang- kadang 

ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, 

misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang 

paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh 

seorang aparat atau pemegang jabatan publik (ambts-dragger), adalah sanksi pemberhentian 

atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan.12 

Konteks pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu apabila seseorang atau 

sejumlah orang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka kepadanya diancam 

dengan sanksi-sanksi kode etik. Tentu saja apabila yang bersangkutan diadukan kepada 

DKPP, lalu DKPP menyatakan memenuhi syarat administrasi dan syarat materil, untuk 

kemudian didengar pembelaan dengan didukung bukti, keterangan saksi, atau pendapat ahli, 

dan sesuai dengan materialitas yang terdapat didalam norma-norma kode etik penyelenggara 

Pemilu, maka sanksi dimaksud berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau 

sanksi pemberhentian tetap alias pemecatan.  

Ketentuan yang menyebutkan adanya sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 

diatur dalam Peraturan DKPP No 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara 

Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 31 ayat 4, yang menerangkan dalam hal 

amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP 

menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian 

tetap. Bentuk sanksi teguran tertulis berupa peringatan, peringatan keras, dan peringatan 

keras sekali, dan bentuk pemberhentian sementara berupa pemberhentian dari koordinator 

                                                             
11 Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & 
Constitutional Law and Constitutional Ethics, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 78-80.  
12Ibid., hlm. 58.  



divisi, pemberhentian dari jabatan ketua dan pemberhentian tetap sebagai anggota.  

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, 

DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau 

Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam 

pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk 

melakukan pemeriksaan. 

Ditambahkan dalam ketentuan peraturan DKPP tersebut, bahwa DKPP dapat 

memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat 

Jenderal/Sekretariat Bawaslu disetiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat 

KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat 

PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, 

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat 

Panwaslu Kelurahan/Desa.  

Dalam prakteknya, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sejak 

berdiri hingga akhir Tahun 2020, DKPP telah memutus 1.673 perkara dengan jumlah Teradu 

sebanyak 6.83113. Dari total Teradu yang telah diputus DKPP tersebut, sebanyak 3.510 

orang diputus rehabilitasi, 2.275 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 67 orang 

pemberhentian sementara, 652 pemberhentian tetap, 60 orang diberhentikan dari jabatan, 

dan 267 orang diberikan berdiri hingga akhir Tahun 2020, DKPP telah memutus 1.673 

perkara dengan jumlah Teradu sebanyak 6.831. Dari total Teradu yang telah diputus DKPP 

tersebut, sebanyak 3.510 orang diputus rehabilitasi, 2.275 orang dijatuhi sanksi teguran 

tertulis (peringatan), 67 orang pemberhentian sementara, 652 pemberhentian tetap, 60 orang 

diberhentikan dari jabatan, dan 267 orang diberikan ketetapan. 

 
No Tahun  

Perkara 

Perkara  

Terregis 

trasi 

Perkara 

Diputus 

Perkara 

Sedang 

di 

Periksa 

Amar Putusan  

RR TT PS PT PDJ Tap Jumlah 

Teradu 

1 2012 30 30 0 20 18 0 31 0 3 72 

2 2013 141 141 0 399 133 14 91 0 28 665 

3 2014 333 333 0 627 336 5 188 3 122 1281 

4 2015 115 116 0 282 122 4 42 2 13 465 

5 2016 163 163 0 376 173 3 45 2 10 610 

6 2017 140 140 0 276 135 19 50 8 5 493 

7 2018 319 319 0 522 632 16 101 21 40 1332 

8 2019 331 331 0 808 552 4 77 17 46 1504 

9 2020 182 101 83 200 174 2 26 7 0 409 

Jumlah 

Keterangan 

1786 

Perkara 

1673 

Perkara 

83 

Perkara 

3510 

Orang 

2278 

Orang 

67 

Orang 

682 

Orang 

60 

Orang 

267 

Orang 

6831 

Orang 

Sumber data : EDITORIAL, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol 7 NOMOR 1 Juni 2021 
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Keterangan 

RR : Rehabilitasi 

TT : Teguran Tertulis (Peringatan) 

PS : Pemberhentian Sementara 

PT : Pemberhentian Tetap 

PDJ : Pemberhentian dari Jabatan 

Tap : Ketetapan 

 

e) Peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019. 

Sesuai dengan amanat UU Pemilu, peraturan ini terbit untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 459 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, namun peraturan ini kemudian di ubah 

dengan pertimbangan bahwa berdasarkan evaluasi prosedur pemberhentian Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. 

Adapun sejumlah ketentuan didalamnya, yaitu ; 

1. Tujuan, Kedudukan dan Keanggotan TPD 

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban TPD 

3. Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian TPD dan 

4. Sidang Pemeriksaan di Daerah 

Seperti pada pemaparan sebelumnya dalam UU Pemilu, DKPP dibentuk untuk 

memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu didaerah. TPD 

berfungsi sebagai hakim didaerah guna membantu dan/atau menjadi pendamping anggota 

DKPP dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di 

daerah. Selain memiliki kewenangan memeriksa, TPD dapat memutus pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan dan 

Pengawas TPS. Dan dalam Peraturan DKPP No 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No 1 Tahun 2019 di terangkan 

tujuan dibentuknya Tim Pemeriksa Daerah.  

TPD dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dugaan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah yang berkedudukan di Ibu Kota 

Daerah Propinsi. Tim TPD ini terdiri dari ; 

a. 1 orang anggota DKPP 

b. 1 orang anggota KPU Propinsi/KIP Propinsi Aceh 

c. 1 orang Bawaslu Propinsi/Panwaslih Provinsi Aceh 

d. 1 orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi  



Tim Pemeriksa Daerah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan kepentingan pemeriksaan, TPD mempunyai 

2 (dua) kewenangan utama yaitu ; 

a. Memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KIP Provinsi 

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

Aceh, Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota; Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau 

Panwaslih Kabupaten/Kota. 

b. Memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, Panwaslu 

Kecamatan, anggota PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS 

apabila dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Provinsi Aceh, 

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

atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih 

Kabupaten/Kota; dan 

Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Tim Pemeriksa Daerah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan tentang tata cara dan pelaksanaan sidang pemeriksaan. Pelaksanaan sidang 

pemeriksaan meliputi, memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; 

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

keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; mendengarkan keterangan saksi di 

bawah sumpah; mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; mendengarkan 

keterangan pihak terkait; dan/atau memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti. 

Setelah sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan sidang 

pemeriksaan selesai dan dinyatakan ditutup. Hasil sidang pemeriksaannya disampaikan 

kepada DKPP berupa resume paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan sidang di 

tutup. Yang di maksud resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap perkara dugaan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sidang pemeriksaan dapat dibuka kembali 

berdasarkan keputusan Rapat Pleno Putusan.   

 

Itulah diskripsi hukum etika penyelenggara pemilu yang diulas secara konseptual dan 

pengaturannya dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor Tahun 2017 Tentang 

Pemilu maupun Peraturan-peraturan DKPP. Secara tehnisnya, penanganan pengaduan dan/atau 

laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah diatur lebih lanjut dalam mekanisme 

internal KPU dan Bawaslu. Sehingga dapat dinyatakan, bahwa desain hukum kode etik dan 

perilaku penyelenggara pemilu telah terperinci secara hirarki dalam ketentuan perundang-

undangan yang kemudian menjadi alas kepatuhan dan penegakan kode etik dan perilaku 

penyelenggara pemilu agar senantiasa bernafaskan prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas 

guna terjaminnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan kredibel dari sisi proses dan 

hasil.  

 

 


