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ABSTRAK 

Shinta Alfiah Nur. 2022. Nuryanti Mustari dan Nur Khaerah. Analisis Kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Berdasarkan Putusan DKPP 2020-2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Penyelenggara Pemilu 

Republik Indonesia berdasarkan putusan DKPP 2020-2021. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara 

mendalam dengan beberapa informan tokoh atau kunci dari Penyelenggara Pemilu 

di Indonesia dengan teknik analisis data menggunakan software Nvivo 12 Plus 

untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana kepatuhan Penyelenggara 

Pemilu Republik Indonesia berdasarkan putusan DKPP RI.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konformitas Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia memasuki kategori belum terlaksana secarca maksimal dalam 

penyelesaian tugas dan wewenangnya yang berpedoman pada prinsip dan norma 

moral sesuai dengan ketetapan konstitusional. Indikator selanjutnya, penerimaan 

memasuki kategori belum terlaksana secarca maksimal dalam penyelesaian tugas 

dan wewenangnya untuk menerima adanya prinsip yang berpedoman pada kode 

etik Penyelenggara Pemilu. Indikator terakhir, ketaatan memasuki kategori belum 

terlaksana secarca maksimal dalam penyelesaian tugas dan wewenangnya untuk 

menaati adanya prinsip yang berpedoman pada kode etik Penyelenggara. 

Kata kunci: Kepatuhan, Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP RI 
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BAB I 

PENDAHULUA N 

A. Latar Belakang 

Demokrasi mengartikan kedaulatan rakyat (people’s soverignty) merupakan 

konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (the power of 

government, de macht van de overheid) harus dibatasi (Sukananda, 2018). Pasal I 

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat tersebut 

dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan wujud dari 

pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu  syarat  mutlak dalam  sebuah 

negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya telah disebutkan dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden 

dan Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaanya dalam 

NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan wujud 

terjalinnya kerjasama antara lembaga yang masuk dalam  satuan  Penyelenggara 

Pemilu. Apabila Pemilu yang berjalan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 

dapat terwujud maka rakyat dapat secara langsung merasakan dampaknya. Peran 

Penyelenggara Pemilu tentunya menduduki posisi penting dalam terciptanya 

kedaulatan rakyat. Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 
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Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang teradiri  atas  

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih anggota Dewan  Perwakilan Rakyat 

secara langsung oleh  rakyat.  Kemandirian  serta   independensi  Penyelenggara 

Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi terejawantahnya UU Nomor 7 Tahun 

2017. 

Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi berjalannya tugas 

dari Penyelenggara Pemilu itu sangat diperlukan. Nantinya lembaga tersebut akan 

memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu. Hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada 

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 bersifat tetap, struktur 

kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi,  kewenangan  

menjangkau seluruh jajaran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta 

jajarannya dari pusat sampai tingkat  kelurahan/desa.  Anggota  DKPP dipilih  dari 

unsur  masyarakat,  profesional  dalam  bidang  kepemiluan,  ditetapkan  bertugas  per- 

5 tahun dengan masing- masing 1 (satu) perwakilan (ex officio) dari unsur anggota 

KPU dan Bawaslu aktif. 

Mekanisme mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu diatur dalam peraturan DKPP Nomor  2  Tahun  2019.  
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Peraturan tersebut memuat serangkaian prosedur  beracara  dalam  sidang  DKPP, 

yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah putusan yang bersifat final dan 

mengikat. DKPP mempunyai  kewenangan  untuk  menerima  pengaduan  dalam 

dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi 

laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam 

pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota  Penyelenggara 

Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh Penyelenggara Pemilu, 

menetapkan putusan dan  menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat 

luas. 

DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur 

DKPP, KPU, Bawaslu dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 

Tahun 2019 Pasal 32 untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dugaan 

pelanggaran kode etik  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  Pemilu  mulai  dari 

tingkat pusat sampai daerah. Objek perkara yang ditangani  oleh  DKPP  terbatas 

hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas 

penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan 

serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu 

menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat  dan  melanggar 

hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri  atau pun 

bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang. 

Sehingga, yang dapat dituduh melanggar kode etik  adalah  individu,  baik 

secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, 
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melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan 

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

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

pihak yang melaporkan atau yang mengadu  harus  mampu  membuktikan apa saja yang 

telah dilakukan oleh orang per orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu 

yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (Asshiddiqie, 2016). Dewan Kehoramatan Penyelenggara 

Pemilu RI pun mendata amar putusan DKPP tahun 2020 hingga 2021 berdasarkan 

wilayah. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Amar Putusan DKPP 2020-2021 berdasarkan Wilayah 

No Provinsi Jumlah 

Teradu 

AMAR PUTUSAN Tap 

R TT PS PT PDJ 
 

1. Papua 235 83 96 5 40 4 7 

2. Sumatera Utara  177 114 51 0 6 3 3 

3. Pusat  85 50 32 0 2 1 0 

4. Sumatera Barat  85 50 31 0 0 2 2 

5. Papua Barat 77 45 32 0 0 0 0 

6. Jawa Barat  73 42 30 0 1 0 0 

7. Sulawesi Tengah  70 46 16 0 7 1 0 

8. Sumatera Selatan  66 52 13 0 1 0 0 

9. Jawa Timur 63 40 22 0 1 0 0 

10. Jawa Tengah  63 35 26 0 2 0 0 

11. Maluku Utara  59 40 17 0 1 1 0 

12. Sulawesi Selatan  54 34 15 0 3 0 2 

13. Kepulauan Riau 52 36 15 0 0 1 0 

14. Aceh 48 11 29 0 7 1 0 

15. Kalimantan Selatan  41 28 11 0 2 0 0 

16. Sulawesi Tenggara  39 16 19 0 4 0 0 

17. Riau 37 26 11 0 0 0 0 

18. Nusa Tenggara 

Timur  

31 17 13 0 1 0 0 

19. Nusa Tenggara 

Barat  

28 4 24 0 0 0 0 

20. Banten  26 26 0 0 0 0 0 
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21. Gorontalo  25 20 4 0 0 1 0 

22. Bengkulu 24 13 9 0 1 1 0 

23. Sulawesi Utara  21 12 6 0 2 1 0 

24. DI Yogyakarta  20 6 13 0 0 1 0 

25. Jambi 19 14 2 0 3 0 0 

26. Kalimantan Barat  17 10 6 0 0 1 0 

27. Maluku  17 1 14 0 1 1 0 

28. Kalimantan Timur  15 6 8 0 0 1 0 

29. Bali  14 12 1 0 0 1 0 

30. Kalimantan Utara  13 0 13 0 0 0 0 

31. Lampung 8 7 0 0 1 0 0 

32. Sulawesi Barat  8 3 5 0 0 0 0 

33. DKI Jakarta  5 0 5 0 0 0 0 

34. Kepulauan Bangka 

Belitung  

4 0 4 0 0 0 0 

35. Kalimantan Tengah  0 0 0 0 0 0 0 

Sumber: Buku Lapkin 2020 s/d 2021, DKPP  RI 

 

 Tabel diatas adalah data dimana amar putusan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dari tahun 2020 hingga 2021. Diketahui bahwasanya 

provinsi Papua disusul Sumatera Utara adalah modus terbanyak tentang jumlah 

teradu pelanggaran kode etik Penyelenggaran Pemilu. Hal inilah yang perlu di 

telisik kembali, kategori apa yang menjadikan 35 provinisi diatas melalukakan 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.   

Tercatat bahwa Dewan Kehoramatan Penyelenggara Pemilu RI telah 

mendata berbagai unsur di tahun 2020-2021 mulai dari ketua, sekretaris dan  

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;  ketua dan anggota  Bawaslu  provinsi;  ketua,  

sekretaris dan anggota KPU Kabupaten/Kota; anggota KPU provinsi; anggota 

PPK/PPD. Berbagai macam kategori pelanggaran dan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu di tahun 2020-2021 kepada unsur yang melanggar kode etik 

seperti  putusan  peringatan/teguran, rahabilitasi, pemberhentian  tetap, pemberhentian 

sementara dan pemberhentian dari jabatan ketua. Grafik kategori pelanggaran tahun 
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2020-2021 dapat dilih pada gambar 1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Lapkin 2021, DKPP  RI 

 

Gambaran grafik diatas menjelaskan data sepanjang 2020 hingga 2021, kategori 

pelanggaran kode etik yang paling banyak adalah kelalaian pada proses Pemilu/Pilkada 

dengan jumlah 219 teradu. Modus  selanjutnya  adalah  Perlakuan tidak Adil, Tidak 

Melaksanakan Tugas dan Wewenang, Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan. Selain 

kategori pelanggaran tahun  2020-2021,  adapun  grafik kategori prinsip yang dilanggar 

oleh Penyelenggara Pemilu dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Lapkin 2021, DKPP  RI 

Gambar 1.1 Grafik Kategori Pelanggaran  

Tahun 2020-2021 

Gambar 1.2 Grafik Kategori Prinisp yang Dilanggar 
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Gambaran grafik diatas menjelaskan data prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu 

paling banyak dilanggar di tahun 2021 adalah prinsip Profesional dengan jumlah 162 

teradu. Prinsip selanjutnya adalah Berkepastian Hukum, Mandiri, Akuntabel dan Adil 

serta Terbuka. Sehingga data rekapitulasi putusan  DKPP dianggap  penting,  untuk  

mengetahui kepatuhan Penyelenggara Pemilu  di Indonesia. Berikut grafik rekapitulasi 

putusan DKPP tahun 2020-2021: 

Sumber: Buku Lapkin 2021, DKPP  RI 

Merujuk pada Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 

2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu pada Bab III tentang Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan 

Perilaku Pasal 15 yang menjelaskan dalam melaksanakan asas profesionalitas, 

efesiensi dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menjamin 

kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional 

adminitrasi penyelenggara pemilu, bertindak berdasarkan standar operasional 

prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu, bertindak hati-hati dalam 

Gambar 1.3 Grafik Rekapitulasi Putusan  

DKPP Tahun 2020-2021 
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melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan 

dan penyimpangan, melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan 

komitmen tinggi dan menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang 

ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.  

Berdasarkan data Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode 

Etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik 

Indonesia tahun 2020-2021 terdapat 240 perkara diputus, 585 rehabilitasi, 286 teguran 

tertulis (peringatan), 2 orang berhenti sementara, 26 orang berhenti tetap, 11 orang 

berhenti dari jabatan ketua, 11 orang ketetapan. Sehingga jumlah teradu diputus oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tahun 2020-2021 terhadap Penyelenggara 

Pemilu di Indonesia sebanyak 921 orang. Mencermati data putusan DKPP dalam kurun 

waktu  2020 hingga 2021,  prinsip  paling  banyak dilanggar adalah prinsip professional, 

disusul prinsip berkepastian hukum dan prinsip  mandiri.  Tiga  terbesar  prinsip  paling  

banyak  terlanggar  tersebut  tampak tidak mengalami perubahan. Pada tahun-tahun 

sebelumnya, prinsip professional, prinsip kepastian hukum, dan prinsip kemandirian 

selalu masuk dalam tiga besar prinsip terlanggar (DKPP RI, 2021). 

Data dugaan pelanggaran kode etik tersebut menunjukkan bahwa ada masalah 

terkait kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, sehingga Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu berhak menindaklanjuti dugaan adanya 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Jika kinerja Penyelenggara Pemilu 

diperiksa oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu,  maka  perlu 

dipertanyakan kepatuhan dari Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga terpenting 

pesta demokrasi pemilihan umum di Indonesia. Penyelenggara Pemilu dituntut 
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untuk taat dan patuh dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun 

ketentuan etik yang melekat pada profesinya. Ketentuan etik yang begitu umum, 

menyebabkan tafsiran yang luas bagi yang  ingin  menggunakan  ketentuan  etik tersebut 

(Faridhi, 2016). 

Berdasarkan data diatas peneliti telah mendapatkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang membahas tentang kepatuhan Penyelenggara Pemilu berdasarkan 

putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan menunjukkan hasil yang 

beragam. Diawali dengan penelitian  terdahulu  dari  Pratitaswari & Wardani (2020) 

yang menyatakan bahwa terlibatnya Penyelenggara Pemilu dalam sebuah kasus 

menunjukkan buruknya kualitas Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Sehingga 

diperlukan perbaikan manajemen seleksi di lingkungan Penyelenggara Pemilu demi 

terwujudnya kualitas Penyelenggara Pemilu yang baik. Penelitian kedua dari 

Lukmansyah (2021) yang menggambarkan kinerja Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu menyatakan mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE- 

DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 sehingga Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu mampu melakukan pengawasan dan menangani 

kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. 

Selain itu, Iqbal (2020) menyatakan bahwa persoalan mendasar yang selalu 

muncul adalah menyangkut rendahnya integritas pemilu yang disebabkan antara 

integritas peserta (kontestan) dan integritas  penyelenggara  pemilu. Perosalan integritas 

Penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang telah ditata dengan perundangan yang 

di dalamnya menyebutkan pentingnya Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

(KEPP). Penting untuk dicatat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki 
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kedudukan strategis. Selain karena berpengalaman dalam kepemiluan, juga sesuai 

kewenangan yang dimiliki, memberi pengaruh yang mendorong kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu kepada kode etik. Kedudukan yang strategis dan pengaruh 

kewenangan ini jika dimanfaatkan dengan  baik, cukup memberi makna paling kuat 

demi tercipatanya integritas  jajaran  Penyelenggara Pemilu, sedangkan integritas para 

Penyelenggara Pemilu sendiri menentukan integritas proses tahapan dan nono-

tahapan Penyelenggara Pemilu serta hasil-hasil Pemilu. 

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang kesesuaian Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memutuskan putusan nomor perkara 

terhadap Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik dan banyak membahas 

mengenai integritas Pemilihan Umum yang diciptakan dari lembaga Penyelenggara 

Pemilu. Peneliti belum menemukan literatur  yang  membahas  tentang tingkat kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu  untuk tidak melakukan  pelanggaran  kode etik  yang diputuskan 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga pada 

kesempatan kali ini, peneliti lebih memfokuskan pada titik kepatuhan dari 

Penyelenggara Pemilu yang masih rentan dalam kasus perkara pelanggaran kode etik 

Pemilu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang 

kita ketahui bahwa kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan instrumen penting 

dalam rangka mewujudkan integritas Pemilu, karena kecacatan etis Penyelenggara 

Pemilu akan berdampak kepada kepercayaan para pemangku kepentingan Pemilu 

terhadap proses dalam  penyelenggaraan  dan hasil Pemilu. 

Adapun kebaruan dari penelitian ini, yaitu peneliti mensinkronisasikan judul 

penelitian yang lebih mengarah kepada hukum tatanegara ke kajian ilmu pemerintahan. 
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Karena pada dasarnya antara ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum tata negara memiliki 

hubungan yang sangat dekat, yakni mengenai objek materialnya yang sama yaitu negara. 

Penelitian ini tidak hanya membahas tentang bagaimana penerapan peraturan hukum dan 

penggunaan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, namun penelitian ini pun 

melihat dimana sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Penyelenggara Pemilu 

dapat menetapkan keputusan, kebijakan dan kebijakasanaan publik demi tercapainya 

sistem kepemiluan yang berintegritas. Hal inilah yang menjadi landasan awal mengapa 

penelitian ini menarik dan berbeda dari penelitian yang lain. Sehingga peneliti tertarik 

untuk mengetahui bagaimana kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan judul 

penelitian “Analisis Kepatuhan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2020-

2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini  adalah  bagaimana kepatuhan penyelenggara  pemilu  Republik Indonesia 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tahun 2020-2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan  masalah  di atas, tujuan  penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kepatuhan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tahun 2020-2021. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat atau kegunaan dalam kepatuhan Penyelenggara Pemilu 

berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam kepatuhan Penyelenggara Pemilu, serta bermanfaat 

untuk  perkembangan ilmu pengetahuan  dalam  kualitas  Penyelenggara Pemilu 

kedepannya pada umumnya dan pada khususnya mengenai analisis kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu di Indonesia berdasarkan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tahun 2020-2021. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  peneliti,  penelitian  tentang  analisis  kepatuhan  Penyelenggara 

Pemilu di Indonesia berdasarkan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tahun 2020-2021 dapat menambah wawasan 

peneliti mengenai analisis kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia 

sehingga  dapat  memberikan pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran 

terutama saat melaksanakan penelitian. 

b. Bagi  pihak  instansi,  penelitian  ini  berupaya  untuk  memberikan informasi 

kepada pihak instansi agar bisa memberikan masukan dalam peningkatan 

kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia berdasarkan putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu.  
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c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

penambahan ilmu pengetahuan, menjadi bahan bacaan di perpustakaan 

Universitas, dan dapat memberikan atau dijadikan referensi bagi 

mahasiswa lain. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak 

ukur sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2020-2021” menggunakan beberapa 

penelitian terdahulu yang mendekati judul tersebut sebagai   referensi  untuk 

melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul Penelitian Kesimpulan Penelitian 

1. Rahmah 

Harianti/2019  

Penerapan Prinsip 

Independensi Dan 

Etika Bagi 

Penyelenggara Pemilu 

Di Aceh Pada 

Penyelenggaraan 

Pemilu Tahun 2019. 

Dalam Pemilihan Umum di 

Aceh, Komisi Independen 

Pemilu selaku Penyelenggara 

Pemilu di Aceh telah 

melaksanakan tugas dan 

tanggunjawab sesuai prinsip 

dan azas. Namun belum 

terlalu optimal proses 

kinerjanya, karena masih 

mendapat peringatan keras 

dari 13 Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu. 

2. Kenneth 

Katzman/2015 

Afghanistan: Politics, 

Elections, and 

Government 

Performance 

Pelaksanaan pemilu di 

Afghanistan telah menekan 

jumlah pemilih lebih rendah 

dari yang diharapkan, ada 

yang menyatakan bahwa hal 

ini terjadi karena masih 

adanya sikap apatis setiap 

pemilih dan ada yang 

berpendapat pula bahwa hal 

ini terjadi karena tuduhan 
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penipuan. Sehingga 

konstitusi mengharuskan 

putaran kedua dengan 

adanya evaluasi pengaduan. 

3. Adrian 

Faridhi/2016 

Pelanggaran Etik 

Penyelenggara Pemilu 

Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2015 

DKPP RI telah memberikan 

putusan perkara Nomor 

111/DKPP-PKE-V/2016 

kepada Anggota Komisioner 

KPU Kab Rokan Hulu yang 

14 merupakan kasus 

pelanggaran etik yang masuk 

dalam katagori berat dengan 

sanksi berupa pemberhentian 

sebagai Penyelenggara 

Pemilu. 

4. Agussalim 

Burhanuddin/2017 

Comparative Analysis 

of American and 

Indonesian 

Democracies: A 

Literature Review 

Negara Amerika 

mengembangkan 

representasi actual yang 

mengakibatkan meluasnya 

hak pilih dan meningkatnya 

partisipasi rakyat biasa 

dalam pemerintahan. 

Sehingga menghasilkan 

sistem perwakilan yang 

seimbang karena legislatiflah 

yang menentukan hasil 

pemilu. Begitupun dengan 

sistem Indonesia yang 

melakukan pemilihan umum 

secara demokratis, namun 

yang menentukan hasil 

pemilu 15 adalah rakyat 

secara langsung. 

5. Anindita 

Pratitaswari /2020 

Fenomena Broker 

Politik dalam 

Penyelenggara Pemilu 

Buruknya kualitas 

Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia disebabkan karena 

terjeratnya atau terlibatnya 

Penyelenggara Pemilu dalam 

sebuah kasus. Sehingga perlu 

adanya perbaikan di 

lingkungan Penyelenggara 

Pemilu agar terwujudnya 

kualitas Penyelenggara 

Pemilu yang lebih baik. 

6. Tristan A 

Canare/2018 

An Empirical Analysis 

of Vote Buying Among 

Hasil menunjukkan bahwa, 

kegiatan yang tidak pernah 
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the Poor: Evidence 

from Elections in the 

Philippines 

tertinggal di Filipina ketika 

mendekati pemilihan umum 

adalah adalah membeli suara 

kandidat dengan uang. 

Sehingga, penyebaran 

informasi efek buruk dari 

pembelian suara, 16 hak 

pemilih dan tanggung jawab 

kandidat perlu ditanamkan 

secara mendalam sebelum 

pemilihan dan penting untuk 

menyempurnakan 

pendidikan kelompok 

pemilih terutama keluarga 

berpenghasilan rendah. 
 

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Harianti et al., (2019) adalah 

sama-sama mengindetifikasi bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

berwenang dalam mengatasi pelanggaran kode etik  Penyelenggara  Pemilu. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini tidak memfokuskan bagaimana indeks kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu di Aceh melalui putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu dengan peringatan keras yang diterima. Perbedaan penelitian selanjutnya dari 

Katzman (2015) dengan penelitian peneliti adalah belum menjelaskan bagaimana 

kepatuhan pemilu di negara Afghanistan, dimana dalam pemilihan umum masyarakat 

masih memiliki sikap apatis dan rentan melakukan penipuan. Namun, persamaannya 

adalah sedikit menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi 

dalam pra dan pasca pemilihan umum di Afghanistan. 

Perbedaan penelitian Faridhi (2016) dengan penelitian peneliti adalah lebih 

memfokuskan kepada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang 

diterima Anggota Komisioner KPU Kab Rokan Hulu atas pelanggaran yang telah 

diperbuat. Sedangkan persamaanya ada pada beberapa penjelesan pelanggaran kode 
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etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, 

perbedaan penelitian Burhanuddin (2017) dengan penelitian peneliti adalah lebih 

menekankan pelanggaran yang rentan terjadi yaitu perubahan hasil suara sehingga 

berpotensi besar terdapat rekayasa pemilu. Namun, pelanggaran tersebut dapat 

diatasi oleh Pemerintah Amerika dengan memberikan pemahaman  kepada masyarakat 

tentang sistem electoral college dengan tujuan disenangi negara bagian di wilayah 

selatan, kawasan dengan populasi budak yang besar. Titik persamaan penelitian ini ada 

pada penjelasan tingkat kerentanan pelanggaran yang  dilakukan oleh masing- masing 

negara dengan menggunakan tinjauan literatur. 

Perbedaan penelitian Pratitaswari & Wardani (2020) dengan penelitian peniliti 

adalah lebih menjelaskan kualitas Penyelenggara Pemilu yang dinilai ketika masih 

melakukan pelanggaran, maka kualitas dari Penyelenggara Pemilu perlu dipertanyakan. 

Sedangkan persamaannya ada pada bagaimana kita mengkaji keselarasan antara 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dengan kepatuhan Penyelenggara Pemilu. 

Artinya, semakin tinggi pelanggaran yang diperbuat oleh Penyelenggara Pemilu maka 

kepatuhan dan kualitas nya pun perlu diselidiki. Selanjutnya, perbedaan penelitian 

Canare et al., (2018) dengan penelitian peneliti adalah lebih menguraikan kasus yang 

terjadi di Filipina ketika mendekati Pemilihan Umum yaitu, pembelian suara kandidat 

dengan uang. Sedangkan permasamaannya terletak pada bagaimana cara 

Penyelenggara Pemilu untuk mengurangi atau meminimalisir pelanggaran kode etik, 

baik pra ataupun pasca pemilihan umum terjadi. 

Berdasarkan enam penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang membedakan penelitian ini  yaitu  terletak  pada tingkat  kepatuhan Penyelenggara 



18 
 

Pemilu di Indonesia berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

Dimana, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan 

mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. 

Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik wajib melaksanakan putusan 

DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi. Sanksi dapat berupa peringatan/teguran, 

rahabilitasi, pemberhentian tetap, pemberhentian sementara dan pemberhentian dari  

jabatan ketua untuk Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini yang ingin dilihat yaitu  

bagaiaman kepatuhannya Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam meminimalisir pelanggaran kode etik di 

Pemiliha Umum selanjutnya. 

B. Konsep Teori 

a. Teori Kepatuhan 

1. Definisi Kepatuhan 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan dan 

berdisiplin. Agus (2016) berpendapat bahwa kepatuhan dapat diartikan 

sifat taat atau patuh nya seseorang pada ajaran disebuah instansi. 

Dimana kepatuhan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan 

kerelaan; rela memberi, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas 

sesuai dengan harapan  atau kemauan orang lain. Sedangkan Ulum & 

Wulandari (2016) berpandangan bahwa kepatuhan identik dengan 

seseorang yang patuh dalam posisi otoritas. Brief et. al, (2000) 

menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan pemenuhan ataupun 
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menerima perintah dari orang  lain yang di anggap sebagai figur otoritas. 

Kepatuhan didefinisikan untuk memenuhi permintaan sekelompok 

orang atau sebagai tindakan seseorang yang dilakukan karena keinginan 

orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai 

respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain 

(Samsudin, 2020). Sedangkan menurut  Tondok et al., (2012) kepatuhan 

adalah sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun 

individu secara individu tidak setuju dengan permintaan tersebut. 

Berbeda pendapat menurut Umami (2010) bahwa kepatuhan 

berkaitan dengan harga diri seseorang  di  mata  orang  lain.  Orang yang 

beranggapan bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan merasa 

tidak enak apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain 

meminta kepadanya. Kebebasan seseorang untuk bersikap, sering kali 

mendorang kita untuk mengikuti kemauan orang lain. Semakin orang 

dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk 

patuh. 

Berdasarkan teori-teori yang telah di kemukakan sebelumnya, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan merupakan keadaan 

dimana individu menunjukkan perilaku untuk memenuhi ketaatan, 

kesetiaan serta  ketertiban, yang dilakukan berdasarkan keinginan orang 

lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, meskipun 

secara personal individu tersebut tidak setuju. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 

Wilujeng sebagaimana yang dikutip oleh Fay (2018) pada wacana 

eksperimen yang dilakukan oleh Millgram  menguraikan bahwa ada tiga 

hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. 

Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan namun 

ada juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat dan ambigu saja. 

1) Kepribadian adalah faktor internal yang dimiliki individu.Faktor ini 

akan mempengaruhi  intensitas  kepatuhan  ketika berada pada situasi 

yang lemah dan pilihan yang ambigu. Faktor tergantung pada 

dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima. 

2) Kepercayaan, kebanyakan perilaku yang ditampilkan individu 

berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada 

keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. 

Individu akan lebih mudah mematuhi aturan yang didoktrinkan oleh 

kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan 

juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada 

kehidupan setelah mati. 

3) Lingkungan, nilai kehidupan dalam lingkungan nantinya juga akan 

mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. 

Lingkungan yang kondusif  dan  komunikatif akan mampu membuat 

individu belajar tentang arti suatu norma dan kemudian 

menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. 

Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu 
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mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan. 

Sedangkan Milgram (2009) menjelaskan bahwasannya faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan ada tiga, yaitu: 

1) Pengawasan, salah satu faktor yang jelas dalam percobaan Milgram 

tentang kepatuhan ini adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari 

seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan 

memberikan intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun. 

2) Kekuasaan dan ideologi, faktor penting yang  dapat menimbulkan 

kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang 

mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan 

intruksinya. 

3) Daya pengaruh situasi, situasi atau kondisi yang ada di sekitar 

seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan (Umami, 2010). 

Berdasarkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan dapat 

terjadi pada seseorang ketika dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal 

dan internal. Faktor eksternal adalah  faktor yang berasal dari luar diri 

seseorang seperti informasi yang diterima, adanya imbalan, adanya 

perhatian yang dicurahkan, paksaan, penghargaan atau ganjaran, 

penekanan atau hukuman, dan harapan orang lain. Sedangkan faktor 

internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang sendiri 

seperti kepribadian kepercayaan, keahlian, religiusitas dan kontrol diri. 
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3. Indikator Kepatuhan 

Federich mengatakan bahwa kepatuhan kepada otoritas terjadi 

hanya jika perintah dilegitimasi dalam konteks norma dan nilai-nilai 

kelompok (Umami, 2010). Kepatuhan memiliki tiga bentuk perilaku 

yaitu: 

1) Konformitas (conformity). Konformitas adalah suatu jenis pengaruh 

sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah setiap individu 

agar sesuai dengan norma sosial yang ada. 

2) Penerimaan (compliance). Penerimaaan adalah kecenderungan 

orang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang 

berpengatuan luas atau orang yang disukai. Dan juga merupakan 

tindakan yang dilakukan dengan senang hati karena percaya terhadap 

tekanan atau  norma  sosial  dalam  kelompok atau masyarakat. 

3) Ketaatan (obedience). Ketaatan merupakan suatu bentuk perilaku 

menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki 

wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang 

meningkat, tetapi lebih pada bentuk  hubungan mereka dengan pihak 

yang berwenang. 

Sarwono & Meinarno (2011) juga membagi kepatuhan dalam 

tiga bentuk perilaku yaitu: 

1) Konformitas (conformity). Individu mengubah sikap dan 

tingkahlakunya agar sesuai  dengan cara melakukan  tindakan yang 

sesuai dan diterima dengan tuntutan sosial. 
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2) Penerimaan (compliance). Individu melakukan sesuatu atas 

permintaan orang lain yang diakui otoritasnya. 

3) Ketaatan (obedience). Individu melakukan tingkah laku atas 

perintah orang lain.  Seseorang  mentaati  dan  mematuhi permintaan 

orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena ada unsur 

power. 

Dari uraian indikator kepatuhan beberapa ahli di  atas,  peneliti 

memilih bentuk-bentuk  perilaku patuh  kepada  norma sosial yang 

dikemukakan oleh Federich (dalam Umami, 2010) yaitu konformitas, 

compliance (penerimaan) dan obedience (ketaatan) karena indikator 

diatas berlaku secara umum. 

b. Penyelenggara Pemilu 

a. Komisi Pemilihan Umum 
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga 

independen Penyelenggara Pemilu di Indonesia  yang  bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu 

menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, 

adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap 

dan mandiri (Budiman, 2015). Tugas dan wewenang KPU dalam 

menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan 

partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai 

pemberi suara dalam pemilu (Nasution et al., 2020). 
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Muharam dan Prasetyo (2021) menyatakan bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan 

wewenang yang diatur di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang KPU dalam 

menyelenggarakan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwaakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti 

merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, 

mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan pemilu, melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 

dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada 

masyarakat. 

Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, seperti merencanakan program dan 

anggaran serta menetapkan jadwal, melaksanakan sosialisasi 

Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan 

wewenang KPU kepadap masyarakat, melakukan evaluasi dan membuat  

laporan  setiap tahapan  penyelenggaraan  Pemilu. Tugas dan wewenang 

KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, 

seperti menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan 

Pemerintah, mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan, 

melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan. 
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b. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu 

berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum adalah, Bawaslu bertugas menyusun standar tata 

laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas 

Pemilu disetiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan 

terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu, Mengawasi 

persiapan Penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, 

mengawasi netralitas aparatur  sipil  negara, netralitas  anggota  Tentara  

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, Menyampaikan 

dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP, 

mengevaluasi pengawasan Pemilu, Mengawasi pelaksanaan Peraturan 

KPU dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas,  Bawaslu,  Panwaslu  Provinsi dan 

Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang; Memberikan rekomendasi 

kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan 

sanksi administratif atas pelanggaran; dan Memberikan rekomendasi 

kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang 

mengandung unsur tindak pidana Pemilu. 
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c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Dalam rangka mewujudkan visi  pembangunan  bangsa  melalui 

peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara 

untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada 

diseluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga 

yang dibentuk  dalam  praktek demokrasi modern di Indonesia. Secara 

struktural, formasi DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

sebanyak tujuh orang terdiri atas dua  orang  unsur  masyarakat  usulan  

pemerintah,  tiga orang unsur masyarakat usulan DPR RI, dua orang  

unsur Penyelenggara Pemilu (ex officio), terdiri atas seorang anggota 

KPU dan seorang anggota Bawaslu. Kedudukan DKPP hanya berada di 

ibu kota negara disebut instansi vertikal murni (pure vertical agency). 

Kendatipun demikian, DKPP menurut undang-undang Pemilu 

dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat 

adhoc, yang berjumlah empat orang. Ketentuan ini tampaknya 

merupakan bagian dari formalisasi gagasan Ketua dan anggota DKPP 

2012-2017, yang membentuk TPD dalam rangka tugas-tugas asistensi 

pemeriksaan kode etik Penyelenggara Pemilu jajaran KPU dan 

Bawaslu. Penjelasan tentang Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya 

disebut TPD, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 164 ayat (1), (2), 

(3) dan (4) yaitu: DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah untuk 

memeriksa adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah. 
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Tim Pemeriksa Daerah sebagaima dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU 

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) untuk keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu 

Provinsi dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.  

Pada pokoknya mandat DKPP adalah untuk menjaga dan 

menegakkan prinsip kemandirian, integritas, dan kredibilitas jajaran KPU 

dan Bawaslu. Mempertimbangkan uraian mandat DKPP menurut 

undang-undang yang baru, secara substansif tidak ada perubahan. Hanya 

saja, undang-undang yang baru menambahkan uraian kewajiban DKPP,  

yakni menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, dan 

transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi  

Penyelenggara Pemilu,  bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan 

kasus yang timbul untuk popularitas pribadi dan menyampaikan putusan 

kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti hal yang tidak ada didalam 

undang-undang. 

c. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik 

Indonesia 

Menurut Arto, (2015) putusan  ialah  penyataan  hakim  yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk 

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Putusan dalam 

bahasa  (Belanda) disebut vonis  atau al-Qadlau  (Arab), adalah produk peradilan 

yang disebabkan adanya dua pihak  yang  berlawanan  dalam  berperkara,  yaitu 
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“penggugat” atau “tergugat”. Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 

tahun 1989, putusan adalah kepeutusan pengadilan atas perkara gugatan 

berdasarkan adanya suatau sengketa. 

Putusan    diambil    oleh    hakim    apabila    perkaranya    berupa suatu 

sengketa di mana para pihak saling mempertahankan  hak  masing- masing. 

Menurut Mahjudi (2013) putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang 

diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan 

kepadanya. Seperti halnya dengan putusan yang dimiliki oleh Dewan  Kehormatan  

Penyelenggara  Pemilu. Pada mulanya putusan DKPP bersifat final dan mengikat. 

Final artinya tidak ada upaya hukum lagi sesudah berlakunya putusan DKPP yang 

ditetapkan dalam sidang pleno terbuka dan terbuka untuk umum.  Sementara 

mengikat artinya bahwa putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa 

sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara, termasuk badan-badan 

peradilan yang terikat wajib melaksanaka n putusan DKPP tersebut sebagaimana 

mestinya. 

Dilansir dari web dkpp.go.id/institusi/ pelaksanaan atau eksekusi putusan 

DKPP itu wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya  oleh KPU, Bawaslu, maupun 

oleh pemerintah yang dalam hal  ini  Presiden, serta lembaga-lembaga yang terkait. 

Pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sifat putusan DKPP yang 

final dan mengikat. Proses pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 458 ayat 

(10), (11) dan (12), yaitu pertama, DKPP menetapkan putusan setelah melakukan 

penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan 

pembelaan dan keterangan saksi,  serta mempertimbangkan bukti lainnya. Kedua, 

putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. 

Ketiga, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran 
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tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara 

Pemilu. Keempat, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan 

mengikat. Kelima, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. 

C. KERANGKA PIKIR 

Penelitian ini akan menganalisis kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia 

berdasarkan putusan DKPP tahun 2020-2021. Kepatuhan Penyelenggara Pemilu akan 

dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sarwono & Meinarno (2011) 

dengan indikator konformitas, penerimaan  dan ketaatan.  Alasan  peneliti memilih  

indikator ini, dikarenkan indikator tersebut berlaku secara  umum.  Sehingga memudahkan 

peneliti dalam menganalisis data yang diperlukan dalalm penelitian ini. 

Output dari penelitian ini adalah meminimalisir  pelanggaran  kode etik 

Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Uraian yang telah dikemukakan  di atas mendasari 

lahirnya kerangka piker penelitian seperti pada gambar 2.1: 

 

 

 
 

Federich (dalam Umami, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kepatuhan Penyelenggara 
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3. Obedience (Ketaatan) 
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Penyelenggara Pemilu RI 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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D. FOKUS PENELITIAN 

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah, maka peneliti memberikan 

batasan terhadap apa yang diteliti, yaitu dengan permasalahan yang terjadi di lapangan 

dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam 

akan kepatuhan dari Penyelenggara Pemilu, melalui beberapa indikator: 

a. Konformitas 

 

b. Penerimaan 
 

c. Ketaatan 

 
E. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN 

Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu mencari 

tahu kepatuhan Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu dengan bentuk kepatuhan yang dikemukan oleh Federich 

(dalam Umami, 2010) dikategorikan menjadi  tiga tipe yaitu : 

a. Konformitas  
 

Konformitas adalah perubahan sikap dan perilaku yang terjadi karena 

harus mentaati norma yang berlaku di lingkungan sosial agar dapat diterima 

oleh lingkungan tersebut (dalam Umami, 2010). Dengan kata lain 

konformitas adalah proses penyesuaian diri sebagai Penyelenggara Pemilu 

untuk dapat menaati prosedur dan norma yang berlaku agar tidak melakukan 

pelanggaran yang tidak diinginkan.  

b. Penerimaan 

Penerimaan adalah sikap individu yang sadar akan melakukan tindakan atas 

permintaan orang lain yang diakui oleh instansi terkait dan memiliki 
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kekuasaan atau kekuatan penuh di instansi tersebut (dalam Umami, 2010). 

Dengan kata lain, penerimaan adalah tindakan yang dilakukan dengan 

senang hati tanpa ada tekanan sebagai Penyelenggara Pemilu. Sehingga 

Penyelenggara Pemilu menerima prosedur dan aturan tersebut secara sadar 

dan tidak ada tekanan dari manapun.  

c. Ketaatan 

Sikap individu yang senantiasa tunduk,  taat  dan  patuh  dengan  norma 

yang ditentukan dalam sebuah instansi atau kelompok untuk tidak 

membahayakan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku (dalam Umami, 

2010). Dengan kata lain, ketaatan merupakan bentuk perilaku 

Penyelenggara Pemilu yang taat dengan segala norma yang diberlakukan 

disetiap instansi Penyelenggara Pemilu tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama kurang lebih 2 

bulan, setelah dikeluarkannya surat  izin  penelitian.  Lokasi penelit ian ini berada di 

Dewan Kehormatan Peneyeleggara Pemilu, Jl. M.H. Thamrin No.14, Gondangdia, 

Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Peneliti 

mengambil lokasi ini dengan alasan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

terdapat data yang diperlukan peneliti sehingga memungkinkan untuk digunakan 

sebagai objek penelitian. 

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur  yang  

telah  ditetapkan.  Dalam  penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari 

hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi dan  

catatan  resmi lainnya.  Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan 

gambaran dan melukiskan keadaan dilokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada 

dilokasi penelitian.  Penelitian ini akan menjelaskan tentang  kepatuhan Penyelenggara 

Pemilu di Indonesia berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu tahun 2020-2021. 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan oleh  peniliti  dalam  penelit ian ini yaitu: 

1. Data primer, data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik 

kabar yang akurat. Data primer  diperoleh  dari  wawancara  yang dilakukan 

kepada narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam 

memberikan informasi yang relavan yang ada dilapangan. Data primer sangat 

menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena 

melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik 

suatu konklusi dan menjawab problem  yang muncul pada penelitian. 

2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan  peneliti  yang  sumbernya dari 

data-data yang sudah diolah sebelumnya menjadi perangkat informasi 

dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini bersumber dari data 

pendukung sebab berisi dengan  informasi pendukung yang bersifat sebagai 

informasi tambahan  atau pendukung dari data primer. 

D. Informan Penelitian 

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat 

memberikan informasi yang akurat sesuai dengan penelitian mengenai Kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu RI berdasarkan Putusan DKPP. Adapun informan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Informan Penelitian: 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 

Sugiyono (2017) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat 

dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam 

penelitian ini teknik pengump ulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

empat metode yaitu : 

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang didapatkan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan 

kepatuhan Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu. 

2. Wawancara, dimana penulis akan berkomunikasi dengan informan sehingga 

mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan 

No Jabatan Jumlah 

1. Sekretaris DKPP RI 1 orang 

2. Anggota DKPP RI 1 orang 

3. Tenaga Ahli Perkara DKPP RI 1 orang 

4. Kasubag Sarana Prasarana dan Pengamanan 

Sidang di bagian Persidangan DKPP RI 

1 orang 

5. Kasubag Verifikasi Pengaduan I di bagian 

Pengaduan DKPP RI 

1 orang 

6. Staff Persidangan di bagian Persidangan 

DKPP RI 

1 orang 

7.  Ketua Bawaslu Kab. Maros 1 orang  
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dengan obyek  penelitian dengan terlebih  dahulu menyusun pedoman wawancara. 

3. Studi pustaka (library research), dalam studi  pustaka  ini  penulis  menelaah 

berbagi bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, media online, surat 

kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen 

lainnya yang relevan dengan masalah yang  akan diteliti. 

4. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis dan data melalui 

dokumentasi dalam bentuk gambar yang diperoleh terkait dengan penelitian 

yang dilakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data ini dimaksudkan untuk menyusun atau mengeloladata untuk 

ditafsirkan, dimaknai dengan sebenarnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (interactive 

model), seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017))  

yaitu  komponen  pengumpulan  data (Data Collection), reduksi data (Data 

Reduction), penyajian data (Data Display), dan penarikan kesimpulan (Conclusioan 

Drawing and Verification). Selain itu, Informasi yang didapatkan oleh peneliti akan 

diakumulasikan dan diolah menggunakan aplikasi NVIVO 12. 

G. Keabsahan Data 

Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil 

penelitian adalah dengan melakukan triangulasi menurut Sugiyono (2018) teknik 

pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai  teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada. Menurut S u g i y o n o  ( 2 0 1 8 ) ada tiga macam triangulasi yaitu: 
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1. Triangulasi Sumber 

 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

sumber yang berbeda. misalnya, membandingkan dengan hasil 

pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang 

dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang  lain 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpul 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, 

belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 
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menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang- ulang 

sehingga ditemukan kepastian datanya. Triagulasi dapat di lakukan dengan 

cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas 

melakukan pengumpulan data.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Republi k Indonesia  

Keberadaan DKPP bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya 

telah hadir Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) 

sejak 2008. Sifat yang dimiliki oleh DK KPU ini bersifat ad hoc. 

Lembaga negara ini memiliki tugas untuk memeriksa segala pengaduan 

atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dari tingkat pusat maupun tingkat 

daerah. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

pada Pasal 154 Bab III ayat (1) mengatakan bahwa DKPP bersifat tetap 

dan hanya berkedudukan di ibu kota negara.  

Namun wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya 

difungsikan memanggil, memeriksa dan menyidangkan hingga 

memberikan rekomendasi pada KPU. Kompetensi keanggotaan dari DK 

KPU cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang seimbang karena 

didominasi oleh Penyelenggara Pemilu sehingga berakibat kepada 

partai yang memiliki kekuatan kecil sangat sulit untuk memenangkan 

Pemilu. Peristiwa tersebut mengharuskan negara harus memberikan 

solusi agar tercipatnya keseimbangan dalam sistem demokrasi terutama 

pada Pemilihan Umum.  
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Sehingga pada tahun 2004, perubahan lahir di tubuh KPU. Tidak 

terhitung perwakilan partai politik yang mendominasi strukturan KPU 

dan pada saat bersamaan dibentuk lagi lembaga ad hoc yang bernama 

Pengawas Pemilu (panwaslu). Sama dengan DK-KPU awalnya masih 

dalam naungan KPU, akhirnya lembaga ini diyakini mampu menjaga 

marwah Penyelenggara Pemilu. Bila Panwaslu masih dibawah KPU 

dapat diartikan tidak bisa berdiri secara independen dalam mengawasi 

sistem Pemilihan Umum. Pada tahun 2009 akhirnya dibentuk lah DK- 

KPU, namun setelah berjalan selama 2 tahun lahirlah DKPP dengan 

alasan tidak efektivnya independesi penegakkan kode etik 

mengakibatkan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik. 

Adapun tujuan lahirnya DKPP agar para Penyelenggara Pemilu 

dapat bekerja dengan baik serta seimbang sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing. Selain itu, DKPP memiliki tujuan untuk 

menciptakan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas. DKPP hadir 

sebagai lembaga yang dijaga untuk mengadili pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dan tidak memihak, bergerak secara pasif serta 

tidak memanfaatkan kasus yang muncul untuk kepentingannya.  

2. Tugas Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Republik Indonesia 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, 

dimana DKPP memiliki tugas yang disebutkan pada pasal 159 ayat (1) 
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yaitu, pertama menerima aduan atau laporan langsung dari masyarakat 

tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu, DKPP juga memiliki tugas untuk melakukan 

penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan atau laporan 

dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu. Kewenangan dari Bawaslu dan DKPP RI sama-

sama menangani pelanggaran. Namum berdasarkan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan beberapa 

perbedaan perkara yang ditangani oleh Bawaslu dan DKPP RI.  

Bawaslu menangani pelanggaran administrasi Pemilu seperti 

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi  pelaksanaan Pemilu dalam setiap 

tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Artinya, bahwa pelanggaran 

administrasi pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan 

pelanggaran kode etik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 461 UU No. 7 

Tahun 2017 untuk penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu 

menjadi kewenangan Bawaslu beserta perangkatnya. Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji 

dan memutus pelanggaran adminitrasi pemilu.  

Adapun kewenangan dari DKPP Pasal 159 ayat (2) antara lain 

adalah memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan 

pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, 

memanggil pelapor, saksi dan atau pihak lain yang terkait untuk 
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dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, 

memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti 

melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik. Artinya, 

apabila persoalan mematuhi putusan, hal tersebut bukan lagi 

kewenangan dari DKPP RI. Jika telah diberikan putusan dari DKPP, 

maka akan dikembalikan kepada lembaga masing-masing untuk 

ditindaklanjuti. Pada pasal 159 ayat 2 menjelaskan secara rinci bahwa 

DKPP wajib menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, 

imparsialitas dan transparansi. 

DKPP juga harus menegakkan kaidah dan norma etika sebagi 

penegak kode etik. Bersikap netral dan pasif serta menyampaikan 

putusan dan untuk dintindak lanjuti. Proses putusan DKPP dilakukan 

setelah melakukan penelitian atau verifikasi terhadap pengaduan, 

pembelaan, keterangan sanksi dan mempertimbangkan bukti lainnya. 

Putusan DKPP berupa sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian 

sementara atau tetap untuk Penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP pun 

bersifat final dan mengikat sehingga Penyelenggara Pemilu wajib 

melaksanakan putusan tersebut.  

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjelaskan bahwa dalam 
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Penyelenggara Pemilu dan untuk mendukung kelancaran tugas dan 

wewenang DKPP dibentuk Sekretariat DKPP yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris, kedudukan ini berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Ketua DKPP. Bagian dari Sekretariat DKPP terdiri atas 

Bagian Perencanaan dan Umum; Bagian Hukum, Kerja Sama dan 

Kepegawaian; Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan; Bagian Fasilitasi 

Teknis Persidangan dan Teknis Putusan; Bagian Fasilitasi Tim 

Pemeriksa Daerah; dan Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan 

Teknologi Informasi. Lebih jelasnya akan diberikan gambar struktur 

organisasi Sekretariat DKPP sebagai berikut: 

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DKPP RI 
 

Mengenai penjelasan tugas masing-masing dari Bagian 

Sekretariat DKPP dimana yang pertama Bagian Perencanaan dan 

Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan 

rencana program kerja, penyusunan rencana anggaran dan penyerasian 

program dan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, urusan 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DKPP 
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perlengkapan, rumah tangga, tata usaha serta protokol. Kedua, Bagian 

Hukum, Kerja Sama dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, bantuan 

hukum lembaga, organisasi dan tata laksana, hubungan antar lembaga 

serta pengelolaan kepegawaian.  

Ketiga, Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan administrasi dan teknis penerimaan pengaduan 

pelanggaran kode etik serta administrasi dan teknis penyelidikan dan 

verifikasi pengaduan dengan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu. Keempat, Bagian Teknis Persidangan dan Teknis Putusan 

mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis persidangan dan 

urusan teknis putusan pelanggaran kode etik. Kelima, Bagian Fasilitasi 

Tim Pemeriksa Daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi teknis 

dan administrasi tim pemeriksa daerah di daerah provinsi. Terakhir 

keenam, Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi 

mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, 

pengelolaan data dan informasi serta pengembangan infrastruktur 

jaringan dan teknologi informasi persidangan. 

B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini akan menganalisis kepatuhan Penyelenggara Pemilu 

Republik Indonesia berdasarkan putusan DKPP tahun 2020-2021. Pentingnya 

kepatuhan Penyelenggara Pemilu akan melahirkan integritas yang kukuh pada 

nilai moral dan etika.  Bahwa integritas Pemilu menghendaki seluruh elemen yang 
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terlibat di dalamnya terutama Penyelenggara untuk tunduk dan patuh pada nilai-

nilai moral dan etika kepemiluan. Integritas Pemilu pada akhirnya merupakan 

konsep Penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya didasarkan pada aturan (rule of 

law) saja, tetapi juga etika (rule of ethics). Apabila Penyelenggara Pemilu tidak 

melaksanakan Pemilu dengan basis integritas, maka berpotensi melahirkan 

Penyelenggara Pemilu yang tidak bertanggungjawab dan berimplikasi pada 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu demi meningkatkan 

integritas Pemilu, dalam penelitian peneliti mengukur kepatuhan Penyelenggara 

Pemilu dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Federich (dalam 

Umami, 2010) yaitu konformitas (conformity), penerimaan (compliance) dan 

ketaatan (obedience). 

1. Konformitas  

Conformity (konformitas) ini lebih kepada penyesuaian diri atau 

mengubah sikap dan tingkah laku dari Penyelenggara Pemilu agar sesuai 

dengan tindakan kode etik Penyelenggara Pemilu yang telah diberlakukan. 

Konformitas merupakan salah satu indikator dari variabel kepatuhan, guna 

mengetahui tingkat kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Banyak 

masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemilu. Dengan keahlian 

masing-masing lembaga tersebut diharapkan Penyelenggara Pemilu 

mampu memberikan solusi terkait ketentuan hukum Pemilu atau masalah 

teknis lainnya. Tingkat suatu konformitas akan diukur dari, apakah 

Penyelenggara Pemilu dianggap mampu membiasakan diri, mengubah 

kebiasaannya sejak sebagai Penyelenggara Pemilu dan mengikuti 
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kebiasaan yang seharusnya dilakukan sebagai Penyelenggara Pemilu.  

Demi terselenggaranya sebuah Pemilu yang jujur dan adil, 

Penyelenggara Pemilu harus memperhatikan beberapa asas untuk dapat 

diimpilementasikan yaitu mandiri dan adil; kepastian hukum; jujur, 

keterbukaan dan akuntabillitas; proporsionalitas; profesionalitas, efisiensi 

dan efektifitas; dan asas kepentingan umum. Pemenuhan asas atau prinsip 

tersebut akan relatif dapat terwujud dengan catatan harus terseleksi orang 

yang benar-benar kompeten serta memiliki integritas tinggi dalam 

menyelenggarakan Pemilu. Jika semua hal itu dapat terinternalisasi dalam 

diri para Penyelenggara Pemilu, maka dapat dipastikan akan menghasilkan 

kualitas Pemilu yang berintegritas pula. Hal ini berkesinambungan dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Staff Persidangan di 

bagian Persidangan DKPP yaitu Bapak Teten mengatakan bahwa:  

“Kita sebagai Penyelenggara Pemilu memang harus 

membiasakan diri pada prinsip yang ada di lingkungan sekitar. 

Sikap kita berbeda dengan teman satu keteman lainnya saja 

sudah bisa dikatakan melanggar kode etik dan dapat diproses 

selagi ada yang mengadukan. Kalau kita senang, ya perlakukan 

senang kita kepada semua orang, jangan cuma kepada satu orang 

tertentu saja, yang ini kita senyumin yang satunya kita jutekin.” 

(Hasil wawancara bersama TT pada tanggal 09 Desember 2021). 

 

Hasil wawancara diatas memiliki persamaan dengan salah satu 

informan yang berbeda yaitu dengan Bapak Dr. Firdaus SH., MH 

selaku Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP RI mengatakan 

bahwa: 

“Kalau sudah menimbulkan sya’wa sangka itu sudah 

pelanggaran kode etik sesungguhnya. Jadi kita berperilaku saja 
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yang memantik hati dan pikiran orang untuk berprasangka ke 

kita itu sudah melanggar sesungguhnya dan ini sudah bisa 

diadukan. Kita sudah bisa dinilai catat integritas. Kita memang 

betul-betul harus paripurna, kemandiriannya, 

ketidakberpihakannya.” (Hasil wawancara bersama FD pada 

tanggal 15 Desember 2021). 

 

Tidak hanya itu, pernyataan tersebut memiliki persamaan pula 

dengan kutipan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubag 

Sarana Prasarana dan Pengamanan Sidang di bagian Persidangan 

DKPP RI yaitu Bapak Bugi Kurnia Widiyanto mengatakan bahwa:  

“Menjadi Penyelenggara Pemilu itu melekat 24 jam, bukan 

cuma karena di kantor maka dikatakan sebagai pejabat 

Penyelenggara Pemilu, tidak begitu. Biar sudah kembali 

kerumah, tetap sebagai Penyelenggara Pemilu. Mangkanya 

perilaku dan sikap kita itu sebenarnya amanah dan harus dijaga. 

Karena semua tindak tunduk pejabat publik itu akan ter ekspos. 

Intinya, kembali kepada pejabat Penyelenggara Pemilu, mampu 

nggak mengubah kebiasaannya untuk menyadari kalau ada 

amanah yang harus dijaga sebagai Penyelenggara Pemilu”. 

(Hasil wawancara bersama BK pada tanggal 13 Desember 

2021). 

Sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh salah satu 

informan peneliti yaitu dengan Bapak Drs. Yudia Ramli, M.Si selaku 

Sekretaris DKPP RI yang mengatakan bahwa: 

“Ketika sudah masuk menjadi Penyelenggara Pemilu kan ada 

prinsip etika yang harus dipatuhi untuk menjadi Penyelenggara 

yang profesional, berintegritas dan kredibel. Memang, ada juga 

soal kemandirian supaya tidak berpihak, jadi hitam putih (salah 

itu salah, benar itu benar). Prinsip itu memang harus melekat 

pada diri Penyelenggara Pemilu, mangkanya Penyelenggara 

Pemilu harus bisa membiasakan diri dengan prinsip seperti itu 

guna menjaga integritas sebagai Penyelenggara Pemilu”. (Hasil 

wawancara bersama YR pada tanggal 14 Desember 2021). 
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DKPP mencatat bahwa di tahun 2021 Penyelenggara Pemilu 

banyak melakukan pelanggaran kode etik di beberapa prinsipnya. 

Salah satu informan peneliti dari hasil wawancaranya dengan Bapak 

Dr. Firdaus SH., MH selaku Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP 

RI mengatakan bahwa: 

“Banyak penyelenggara pemilu yang kemudian masih terbukti 

banyak dihukum ya, tapi tolong bandingkan dengan data-data 

sebelumnya dari tahun ke tahun. Jenis sanksi atau jenis prinsip 

apa saja yang dilanggar itu perlu, kalua kita lihat laporan DKPP 

tahun 2021 ini tetap stabil, ada 3 prinsip yang menduduki selalu 

peringkat 3 besar yaitu profesionalisme, kepastian hukum dan 

kemandirian”. (Hasil wawancara bersama FD pada tanggal 15 

Desember 2021). 

 

Nilai etika sebagai Penyelenggara Pemilu sudah melekat pada 

diri masing-masing setelah mengemban dan menyadari bahwa ada 

yang harus dijaga sebagai Penyelenggara yaitu martabat. Wawancara 

sebelumnya dapat dibuktikan dengan adanya tabel selanjutnya akan 

memperlihatkan prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu di tahun 

2021. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:  
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Tabel 4.1 Kategori Prinsip yang Dilanggar 

No. Kategori Prinsip yang Dilanggar Jumlah Teradu 

1. Profesional 162 

2. Berkepastian Hukum 75 

3. Mandiri 20 

4. Akuntabel 19 

5. Adil 10 

6. Terbuka 10 

7. Kepentingan Umum 8 

8. Jujur 6 

9. Aksesibiltas 5 

10. Tertib 5 

11. Proporsional 3 

12. Efisien 2 

Total 325 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Data kategori prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu paling 

banyak dilanggar di tahun 2021 adalah prinsip Profesional dengan 

jumlah 162 teradu. Modus terbanyak kedua adalah berkepastian 

hukum, mandiri, mandiri dan akuntabel. Dimana dalam prinsip 

profesional masih terdapat Penyelenggaraan Pemilu yang belum 

memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung 

keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasannya yang 

luas.  

Artinya, dalam menjalankan tanggungjawab sebagai 

Penyelenggara Pemilu maka mutlak kiranya Penyelenggara Pemilu 

menyadari untuk menjaga tingkat integritas dan meminimalisir 

pelanggaran kode etik yang terjadi. Pernyataan ini pernah disinggung 

oleh salah satu informan peneliti dari hasil wawancaranya bersama 
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Bapak Bugi Kurnia Widiyanto selaku Kasubag Sarana Prasarana dan 

Pengamanan Sidang di bagian Persidangan DKPP RI mengatakan 

bahwa:  

“Karena memang seharusnya sudah paham tupoksi kalau jadi 

Penyelenggara Pemilu, jabatan anda urusan publik. Kapan anda 

tercederai maka legitimasi kedaulatan rakyat pun ikut 

tercederai.” (Hasil wawancara bersama BK pada tanggal 13 

Desember 2021). 

Artinya, Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan sebuah 

urusan publik tidak seharusnya melakukan pelanggaran kode etik 

karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan 

oleh masyarakat kepada Penyelenggara Pemilu telah sepenuhnya 

dipercayakan pada saat Pemilihan Umum itu berlangsung. Namun, 

DKPP berhasil mencatat kategori prinsip pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu itu masih terjadi sampai pada tahun 2021. 

Selanjutnya, pernyataan tentang contoh kasus prinsip yang dilanggar 

Penyelenggara Pemilu pun disampaikan di hasil wawancara bersama 

Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI yang 

mengatakan bahwa: 

“Ini yang baru terjadi, yang kasus dari Jeneponto. Semua bukti 

itu dipertimbangkan dalam putusan sidang yang dibacakan. 

Diterima nggak dalih dari Pengadu dan pembelaan dari Teradu 

itu masuk akal nggak, DKPP memutuskan kasus ini dengan 

pemberhentian tetap karena tidak jaga jarak dengan orang partai 

politik, ya walaupun pengadu pada saat itu nggak bisa tunjukkan 

bukti transfer karena atm orang lain yang dipake dan struk 

pembayarannya udah nggak kebaca. Tetap DKPP menilai 

perbuatan si teradu ini nggk bisa dibenarkan menurut hukum 

dan etikanya. Semestinyakan harus bisa paham sama 
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kedudukannya kalau teradu sebagai anggota KPU Kabupaten 

Jeneponto saat itu harus bersikap netral dan mandiri, gunanya 

apa. Gunanya untuk menjaga kepercayaan publik” (Hasil 

wawancara bersama DS pada tanggal 15 Desember 2021). 

Dibawah ini akan dijelaskan dengan mendeskripsikan setiap 

kategori prinsip yang dilanggar menggunakan angka persentase. 

Dengan demikian dapat diketahui seberapa besar angka persentase 

dengan kategori prinsip yang paling banyak dilanggar. Selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar 4.2 diagram data kategori prinsip kode etik 

Penyelenggara Pemilu yang dilanggar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Berdasarkan diagram diatas, kedudukan prinsip professional 

yang telah dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu sebanyak 50%. 

Disusul terbanyak kedua prinsip yang dilanggar adalah berkepastian 

hukum sebanyak 23%. Kemudian pernyataan diatas diperkuat dengan 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dr. Firdaus 
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SH., MH selaku Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Ada kode etik dimana Penyelenggara Pemilu itu harus 

membiasakan diri dengan itu. Kode etik itu kan perilaku, 

senyum nya saja salah tempat bisa bermasalah. Itu sudah 

dipandang tidak mandiri, berpihak nah itu aja sudah bersamalah. 

Contoh, ada dua partai ini tapi saya bicara dengan satu, yang 

satu cuekin aja dia. Situ sudah masalah buat Penyelenggara, 

karena sudah dipandang tidak mandiri, berpihak.” (Hasil 

wawancara bersama FD pada tanggal 15 Desember 2021). 

 

Banyak prinsip pelanggaran kode etik yang masih dilakukan 

oleh Penyelenggara Pemilu. Ini menunjukkan bahwa Penyelenggara 

Pemilu melakukan tindakan yang dapat meruntuhkan harkat dan 

martabat dirinya serta lembaga Penyelenggara Pemilu. Seperti halnya 

yang disampaikan oleh informan peneliti dari hasil wawancaranya 

menyampaikan putusan yang dilakukan DKPP terkait pelanggaran 

kode etik yaitu Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota 

DKPP RI yang mengatakan bahwa: 

“Kalau kode etik itu sebenarnya banyak yang dilanggar ya, bisa 

dilihat nanti di Laporan Kinerja DKPP itu. Ada karna tidak 

mandiri dan netral sehingga pasti akan terjadi yang namanya 

keberpihakan. Contoh, ini contoh tidak mandiri dan tidak netral 

ya. Saat itu teradu bertemu dengan salah satu Ketua DPRD Kab. 

Banjar yang sekaligus sebagai ketua tim kampanye Paslon 

Gubernur. Nah tapi pertemuan ini nggak diketahui sama ketua 

dan Anggota teradu lainnya gitu. Ini teradunya sebagai anggota 

KPU Kab. Banjar ya. Sehingga apa? Majelis menimbang dan 

memutuskan kalau tindakannya teradu itu betul-betul 

mencederai kepercayaan publik dan bukan hanya itu teradu juga 

meruntuhkan kredibiltas kehormatan penyelenggara pemilu 

kalau begitu”. (Hasil wawancara bersama DS pada tanggal 15 

Desember 2021). 



52 
 

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa sering terjadi pelanggaran kode etik berupa 

ketidakmandirian, sehingga banyak pula yang diputuskan oleh DKPP 

terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. 

Berikut akan dilampirkan Penyelenggara Pemilu yang banyak 

diadukan berdasarkan lembaganya. Sebagaimana ditampilkan dalam 

tabel 4.2  dibawah ini: 

  Tabel 4.2 Data Teradu Berdasarkan Lembaga 2020 

No. Lembaga Penyelenggara Jumlah Teradu 

1. KPU RI 54 

2. Bawaslu RI 7 

3. KPU Provinsi  53 

4. Bawaslu Provinsi 12 

5. KPU Kab/Kota 334 

6. Bawaslu Kab/Kota 229 

7. PPK 5 

8. Panwaslu Kecamatan 4 

Total 698 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Pada tahun 2020, Penyelenggara Pemilu yang banyak diadukan 

berdasarkan lembaganya adalah KPU Kabupaten/Kota disusul dengan 

Bawaslu Kab/Kota yang dimana secara berturut-turut mencapai angka 

334 dan 229 jumlah teradu. Berikutnya, di tahun 2021 akan 

ditampilkan pada tabel dibawah ini: 
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  Tabel 4.3 Data Teradu Berdasarkan Lembaga 2021 

No. Lembaga Penyelenggara Jumlah Teradu 

1. KPU RI 30 

2. Bawaslu RI 1 

3. KPU Provinsi  64 

4. Bawaslu Provinsi 75 

5. KPU Kab/Kota 441 

6. Bawaslu Kab/Kota 307 

7. PPK 3 

Total 921 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Diketahui bahwasanya pada tahun 2020 angka modus 

Penyelenggara Pemilu berdasarkan lembaga yang paling banyak 

diadukan adalah KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Hal serupa yang terjadi pada tahun 2021, yaitu Penyelenggara Pemilu 

yang paling banyak diadukan adalah KPU Kabupaten/Kota dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota dengan angka yang berturut-turut adalah 

441 dan 307. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu 

informan dari hasil wawancara bersama peneliti, yaitu dengan Bapak 

Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI mengatakan 

bahwa: 

“Masih banyak prinsip yang dilanggar Penyelenggara Pemilu 

baik Bawaslu provinsi dan Kabupaten/Kota maupun KPU 

Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai jajarannya kebawah”. 

(Hasil wawancara bersama DS pada tanggal 15 Desember 

2021). 

Guna untuk lebih mengakuratkan pernyataan hasil wawancara 

Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI diatas, 
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maka peneliti membuat gambar rekapitulasi yang terjadi pada periode 

2020 hingga 2021 tentang data teradu berdasarkan lembaga. Dengan 

adanya rekapitulasi ini, akan lebih memudahkan perbandingan antara 

periode 2020 dan 2021 berdasarkan tingkat lembaga manakah yang 

lebih banyak melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu  

Selengkapnya dapat diperhatikan pada gambar 4.3 dibawah ini: 

 

  

 

 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 s/d 2021 

Rekapitulasi diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya 

diantara tahun 2020 dan 2021 Penyelenggara Pemilu berdasarkan 

Lembaga banyak mengalami peningkatan. Seperti halnya yang terjadi 

pada KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi 

dan Bawaslu Provinsi. Beberapa kategori pelanggaran kode etik yang 

dilakukan Penyelenggara Pemilu masih selalu terjadi di tahun 2020 

hingga 2021. Data teradu yang dilakukan berdasarkan tingkat lembaga 

Penyelenggara Pemilu, tentu memiliki kategori pelanggaran yang 

Gambar 4.3 Rekapitulasi Data Teradu  

Berdasarkan Lembaga 2020 s/d 2021 
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dilakukan. Kategori inilah yang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak 

Penyelenggara Pemilu. Penjelesan pernyataan selanjutnya dari Bapak 

Sufirman, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Maros mengatakan: 

“penyesuaian diri selaku Penyelenggara Pemilu itu sudah 

melekat pada individu seharusnya. Karena dalam keadaan sadar, 

kita diamanahkan untuk menjadi Penyelenggara Pemilu 

ditingkat manapun. Kalau sudah seperti itu otomatis mampu 

menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku sebagai 

Penyelenggara Pemilu. Ya kuncinya sebagai Penyelenggara itu 

kita paham, bahwa ada beberapa asas yang harus dijalankan dan 

dijaga seperti bekerja harus profesional, mandiri dan tidak 

berkepihakan. Kalau sudah bisa paham dan mengaplikasikan 

disetiap diri Penyelenggara, sudah pasti bisa menyesuaikan diri 

sebagai Penyelenggara Pemilu”. (Hasil wawancara bersama SF 

pada tanggal 24 Agustus 2022). 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam menyesuaikan diri 

dengan norma yang berlaku sebagai Penyelenggara Pemilu adalah 

dengan memahami tugas dan fungsinya untuk menjaga kualitas dari 

Penyelenggara Pemilu dengan menjalankan pedoman asas-asas bagi 

Penyelenggara seperti mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, 

kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, 

akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan memahami hal 

tersebut, Penyelenggara Pemilu diharapkan mampu menyesuaikan diri 

dengan wewenang dan kewajiban yang harus dijalankan tanpa 

mengurangi kualitas dari Penyelenggara Pemilu.  

Dalam menjaga kredibilitas Penyelenggara Pemilu ini tidak 

terlepas dari kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat mengetahui 

gerak gerik Penyelenggara Pemilu yang mencederai lembaga, maka 
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mindset masyarakat pun terhadap Penyelenggara Pemilu akan tidak 

dipercaya dengan sepenuhnya. Seperti yang disampaikan oleh 

informan sebelumnya yaitu Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP 

selaku Anggota DKPP RI mengatakan bahwa: 

“Penyelenggara ini melakukan pelanggaran ada kategorinya 

juga. Ya sebabnya itu macam-macam, ada karena tidak mandiri, 

lalai, karena desakan publik, ada karena di sogok”. (Hasil 

wawancara bersama DS pada tanggal 15 Desember 2021). 

Sehingga menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kategori 

Pelanggaran apa yang diadukan oleh pengadu tentang pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Diperjelas 

kembali oleh Bapak Sufirman, S.IP selaku Ketua Bawaslu Kabupaten 

Maros mengatakan: 

“Untuk menjadi Penyelenggara Pemilu itu tidak mudah, maka 

setiap penyelenggara pemilu perlu memahami desain 

penyelenggaraan pemilu agar tidak akan ada penyimpangan 

terhadap asas-asas pemilu. Dengan memahami hal seperti ini, 

kita lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan norma yang 

ada”. (Hasil wawancara bersama SF pada tanggal 24 Agustus 

2022). 

Hal ini pula yang perlu diperhatikan Penyelenggara Pemilu 

khususnya pada tingkat Kab/Kota yang pada tahun 2020 sampai 

dengan 2021 menempati angka tertinggi pelanggaran kode etik 

berdasarkan  lembaga Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik 

yang paling mendominasi adalah aspek profesionalitas, sehingga 

penyelenggara pemilu masih perlu meningkatkan segala aspek 

manajemennya, kepemimpinannya dan pemahaman terhadap regulasi. 
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Selengkapnya akan dilampirkan tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.4 Kategori Pelanggaran Tahun 2020 

No. Kategori Pelanggaran Jumlah Teradu 

1. Kelalaian pada Proses 

Pemilu/Pemilukada 

146 

2. Perlakuan Tidak Adil 68 

3. Manipulasi Suara 35 

4. Lain-Lain 34 

5. Penyalahgunaan Kekuasaan/Konflik 

Kepentingan 

29 

6. Tidak Adanya Upaya Hukum yang 

Efektif 

27 

7. Kecurangan saat Pemungutan Suara 14 

8. Pelanggaran Netralitas dan 

Keberpihakan 

13 

9. Suap 6 

10. Pelanggaran Hukum 4 

11. Intimidasi & Kekerasan 3 

12. Konflik Internal Institusi 2 

Total 381 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Kategori pelanggaran kode etik paling banyak dilanggar di tahun 

2020 adalah kelalaian pada proses pemilu dengan jumlah 146 teradu. 

Modus selanjutnya adalah perlakuan tidak adil dengan jumlah 68 

teradu dan manipulasi suara dengan jumlah 35 teradu. Angka terendah 

di kategori pelanggaran konflik internal institusi dengan jumlah 2 

teradu.  Untuk membandingkan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

di tahun 2021, maka dibawah ini adalah tabel 4.5 tentang kategori 

pelanggaran yang terjadi di tahun 2021: 
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Tabel 4.5 Kategori Pelanggaran Tahun 2021 

No. Kategori Pelanggaran Jumlah Teradu 

1. Tidak Melaksanakan 

Tugas/Wewenang 

82 

2. Kelalaian pada Proses 

Pemilu/Pilkada 

73 

3. Pelanggaran Netralitas dan 

Keberpihakan 

38 

4. Perlakuan Tidak Adil 31 

5. Tidak Adanya Upaya Hukum yang 

Efektif 

21 

6. Pelanggaran Hukum 22 

7. Penyalahgunaan Kekuasaan/ Konflik 

Kepentingan 

15 

8. Melanggar Tertib Sosial 12 

9. Manipulasi Suara 9 

10. Pelanggaran Hak Pilih 8 

11. Kecurangan saat Pemungutan Suara 6 

12. Penyuapan 3 

13. Kerahasiaan Tugas Jabatan 3 

14. Intimidasi dan Kekerasan 1 

15. Konflik Internal Institusi 1 

Total 325 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kategori pelanggaran 

tahun 2021 yang menduduki tingkat pertama adalah tidak 

melaksanakan tugas atau wewenang, yang kedua adalah kelalaian 

pada proses Pemilu dan Pilkada hingga yang menduduki kategori 

ketiga paling banyak adalah pelanggaran netralitas dan keberpihakan. 

Sehingga dari kedua tahun diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

terdapat kategori jenis baru yang terjadi pada tahun 2021. Sehingga 

Penyelenggara Pemilu belum dapat menyesuaikan dengan prinsip-
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prinsip yang telah melekat pada Penyelenggara Pemilu karena masih 

terdapat beberapa kategori yang dilanggar setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

informan dan hasil dari analisis peneliti terhadap pencapaian 

keberhasilan indikator konformitas maka dapat disimpulkan bahwa 

belum dapat memaksimalkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu untuk 

bisa menyesuaikan diri dengan beberapa prinsip atau asas yang 

seharusnya dilakukan Penyelenggara Pemilu. Dibuktikan dengan 

penjelasan dari salah satu informan peneliti bahwa masih prinsip yang 

selalu menduduki peringkat teratas yaitu profesionalisme dan 

kepastian hukum. Artinya, Penyelenggara Pemilu yang saat ini kita 

perlukan adalah yang tidak hanya demokratis tetapi betul-betul 

berintegritas. Dengan intergitas maka dapat dipastikan Penyelenggara 

Pemilu akan meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan, 

karena paham apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.  

2. Penerimaan 

Compliance (penerimaan) ini lebih kepada perilaku atau 

tindakan yang dilakukan dengan senang hati oleh pejabat 

Penyelenggara Pemilu karena percaya terhadap apa yang menjadi 

arahan dan aturan sebagai Penyelenggara Pemilu. Penerimaan 

merupakan indikator kedua dari variabel kepatuhan, guna mengetahui 

tingkat kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Berbeda 

dengan konformitas, penerimaan akan diukur dari, apakah 
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Penyelenggara Pemilu menerima adanya konstitusional sistem etika 

dan menjalankan aturan tersebut dengan senang hati sebagai 

Penyelenggara Pemilu. Artinya, Penyelenggara Pemilu harus 

menerima dengan senang hati terkait kode etik Penyelenggara Pemilu.  

Dimana kode etik ini adalah satu kesatuan yang melekat pada 

diri Penyelenggara Pemilu berupa landasan norma moral, etis dan 

filosofis menjadi pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu 

sehingga diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam 

tindakan dan ucapan. Hal ini telah diatur dalam peraturan bersama 

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 

2012 Nomor 11 tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum.  

Bahwasanya kode etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi 

oleh Penyelenggara Pemilu, segala tindakan dan ucapan yang 

dilakukan Penyelenggara Pemilu wajib berlandasakan norma moral 

sesuai dengan konstitusional yang berlaku, ketika bertentangan maka 

Penyelenggara Pemilu masuk dalalm dugaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu yang dapat diproses oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya dapat diputuskan ketentuan 

sanksi Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan. Pernyataan ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu informan peneliti 

dari hasil wawancaranya, yaitu Bapak Dr. Firdaus SH., MH selaku 
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Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP RI mengatakan bahwa: 

“Salah satu prinsip penyelenggara pemilu itu kan akuntabel, 

keterbukaan dan mampu mempertanngungjawabkan seluruh 

pekerjaannya, menurut standar norma hukum dan ada kepastian 

hukum didalamnya” (Hasil wawancara bersama FD pada 

tanggal 15 Desember 2021). 

 

Selain dari Penyelenggara Pemilu harus 

mempertanggungjawabkan prinsipnya, penting kiranya untuk menjaga 

pemikiran dari masyarakat bahwa Penyelenggara Pemilu harus 

memiliki integritas yang tinggi. Sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh salah satu informan dari hasil wawancara peneliti bersama 

dengan Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Maka agar masyarakat bisa percaya dengan profesi ini kita 

harus bikin aturan sendiri, nah itu lah kode etik atau self 

regulation body ketentuan yang kita bikin sendiri, kita jaga 

sendiri, kalau ada sanksi kita jatuh sendiri bukan orang lain. 

Sama kaitannya dengan Penyelenggara Pemilu, kalau ada 

pelanggaran ya kita periksa sendiri nanti sanksi nya kita 

jatuhkan sendiri” (Hasil wawancara bersama DS pada tanggal 15 

Desember 2021). 

Diperkuat dengan data yang disampaikan oleh salah satu 

informan peneliti yaitu Bapak Anang Setiawan selaku Kasubag 

Verifikasi Pengaduan I di bagian Pengaduan DKPP RI mengatakan 

bahwa: 

“Masih banyak yang mengadukan Penyelenggara Pemilu karena 

melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu mulai 

dari tahapan Pemilu dan Non tahapan Pemilu, termasuk banyak 

di tahun 2020 itu kasus Non tahapan yang banyak diadukan 

dibandingkan tahun 2021”. (Hasil wawancara bersama AS pada 
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tanggal 13 Desember 2021). 

Penyataan dari Bapak Anang Setiawan selaku Kasubag 

Verifikasi Pengaduan I di bagian Pengaduan DKPP RI sesuai dengan 

data fakta jenis Pemilu mulai dari Pemilu, Pilkada dan diluar dari 

Pemilu dan Pilkada (Non-Tahapan). Adapun data putusan DKPP 

tahun 2020 berdasarkan jenis Pemilu yang akan lampirkan pada 

bagian tabel 4.6 dibawah ini: 

   Tabel 4.6 Putusan DKPP Berdasarkan Jenis Pemilu Tahun 2020 

No. 
Jenis 

Pemilu 

Perkara 

Diputus 

Persentase 

Perkara 

Jumlah 

Teradu 

Persentase 

Teradu 

1. Pemilu 77 46,6% 389 55,7% 

2. Pilkada 36 21,8% 195 28,0% 

3. Non-

Tahapan 

52 31,6% 114 16,3% 

Total 165 100% 698 100% 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Jika dibandingkan dengan data Putusan DKPP tahun 2021, 

perkara diputus dan jumlah teradu meningkat namun di tahun 2021 

jenis Pemilu Pilkada yang lebih mendominasi angka teringgi. 

Selengkapnya dapat dilihat dari tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7 Putusan DKPP Berdasarkan Jenis Pemilu Tahun 2021 

No. 
Jenis 

Pemilu 

Perkara 

Diputus 

Persentase 

Perkara 

Jumlah 

Teradu 

Persentase 

Teradu 

1. Pemilu 6 3% 33 4% 

2. Pilkada 193 80% 821 89% 

3. Non-

Tahapan 

41 17% 67 7% 

Total 240 100% 921 100% 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 
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Rekapitulasi putusan DKPP tentang perkara diputus berdasarkan 

jenis pemilu tahun 2020 sampai dengan 2021 selengkapnya ada pada 

gambar 4.4 dibawah ini:  

 

 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 s/d 2021 

Berdasarkan Rekapitulasi putusan DKPP tentang perkara 

diputus berdasarkan jenis pemilu tahun 2020 sampai dengan 2021 

dapat diketahui bahwa yang menduduki angka tertinggi mengenai 

perkara diputus adalah jenis Pilkada dimana pada tahun 2020 angka 

mencapai 36 perkara sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 193 

perkara dengan total perkara kedua tahunnya adalah 229 perkara. 

Selain itu, dari rekapitulasi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis 

pemilu tertinggi kedua adalah Pemilu di tahun 2020 dengan tingkat 

angka mencapai 77 perkara.  

 

Gambar 4.4 Grafik Rekapitulasi Perkara Diputus  

Berdasarkan Jenis Pemilu Tahun 2020 s/d 2021 
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Selanjutnya, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa 

Rekapitulasi putusan DKPP tentang jumlah teradu berdasarkan jenis 

pemilu tahun 2020 sampai dengan 2021 selengkapnya ada pada 

gambar 4.5 dibawah ini:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 s/d 2021 

Gambar 3.2 menjelaskan tentang jumlah teradu diputus dari 

tahun 2020 hingga 2021 berdasarkan jenis pemilunya. Jenis yang 

menduduki angka tertinggi ada pada Pilkada di tahun 2021 dengan 

angka 821 teradu yang diputus. Sedangkan angka tertinggi kedua 

diduduki oleh Pemilu di tahun 2020 dengan pencapaian angka 389 

teradu diputus. Penyampaian dari informan peneliti sebelumnya, 

bahwa Penyelenggara Pemilu diduga melakukan pelanggaran kode 

etik di luar non tahapan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung. 

Gambar 4.5 Rekapitulasi Jumlah Teradu Berdasarkan 

Jenis Pemilu Tahun 2020 s/d 2021 
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Berikut lampirkan data akurat mulai data teradu Penyelenggara 

tahapan Pemilu hingga Non-Tahapan, selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut: 

  Tabel 4.8 Data Teradu pada Penyelenggara Tahapan Pemilu 

No Pemilu Jumlah Teradu 

1. Rekapitulasi Perhitungan Suara  13 

2. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon 

Terpilih Tanpa Permohonan 

Perselisihan Hasil Pemilu 

11 

3. Pemungutan dan Penghitungan Suara 4 

4. Penagawasan Tahapan Pemilu 3 

5. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 

DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota 

2 

Total 33 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Dapat diuraikan bahwa data teradu pada Penyelenggara tahapan 

Pemilu paling banyak ditangani DKPP adalah tahapan rekapitulasi 

perhitungan suara dengan jumlah teradu 13 teradu dan disusul oleh 

tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa 

permohonan perselisihan hasil pemilu dengan jumlah 11 teradu. Dari 

kelima data teradu, tahapan Pemilu yang terpantau meduduki tingkat 

terendah dengan jumlah 2 teradu adalah Penyelesaian Sengketa Hasil 

Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Selanjutnya pelanggaran pada tahapan Pilkada pada tabel dibawah ini: 
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 Tabel 4.9 Data Teradu pada Penyelenggara Tahapan Pilkada 

No Pemilu Jumlah Teradu 

1. Penanganan Laporan  172 

2. Pendaftaran Pasangan Calon 109 

3. Penyelesaian Pelanggaran dan 

Sengketa Hasil Pemilihan 

79 

4. Penelitian Syarat Calon 60 

5. Penelitian Persyaratan Pencalonan 54 

6. Pelaksanaan Pemungutan Suara 43 

7. Penetapan Pasangan Calon 36 

8.  Penetapan Calon Terpilih 36 

9. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar 

Pemilih 

35 

10. Pelaksanaan Kampanye 35 

11. Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu 34 

12. Verifikasi Dukungan Pencalonan  33 

13. Pelaksanaan Tugas Tidak Sesuai 

Peraturan Bawaslu 

23 

14. Pengawasan Tahapan Pemilihan  19 

15. Rekapitulasi Perhitungan Suara 14 

16. Pemberitahuan dan Pendaftaran 

Pemantau Pemilihan 

10 

17. Perencanaan Penyelenggaraan yang 

Meliputi Penetapan Tata Cara dan 

Jadwal Tahapan Pelaksanaan 

Pemilihan 

7 

18. Penyerahan Daftar Penduduk 

Potensial Pemilih 

7 

19. Penyerahan Syarat Dukungan Bakal 

Pasangan Calon Independen 

6 

20. Lain-lain 5 

21. Pembentukan Panwas 

Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, 

PPL, dan Pengawas TPS 

2 

22. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS 1 

23. Pengumuman Pendaftaran Pasangan 

Calon 

1 

Total 821 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Tabel diatas mengenai data teradu pada Penyelenggara tahapan 

Pilkada, yang menggambarkan bahwa tahapan Pilkada yang paling 
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banyak ditangani oleh DKPP adalah tahapan Penanganan Laporan 

dengan angka yang mencapai 172 teradu dan disusul oleh tahapan 

pendaftaran pasangan calon dengan angka yang hampir sama dengan 

sebelumnya yaitu 109 teradu. Selanjutnya data teradu di luar tahapan 

Pemilu dan Pilkada tahun 2021 pada tabel 4.10 dibawah ini: 

Tabel 4.10 Data Teradu di Luar Tahapan (Non-Tahapan)  

Pemilu dan Pilkada Tahun 2021 

No. Non-Tahapan Jumlah Teradu 

1. Penyalahgunaan Wewenang 15 

2. Tidak Menjalankan Tugas 14 

3. Pelanggaran Tertib Sosial 12 

4. Rangkap Jabatan  5 

5. Keberpihakan 4 

6. Berafiliasi dengan Parpol 4 

7. Pernyataan Kontroversial 3 

8.  Pelecehan Seksual/Asusila 3 

9. Konflik Kepentingan 2 

10. PAW Penyelenggara Pemilu 2 

11. Politik Uang/Korupsi/Penyuapan 1 

12. Rekrutmen Jajaran Bawaslu 1 

13. Rekrutmen Jajaran KPU 1 

Total 67 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Selain tahapan Pemilu dan Pilkada, masih terdapat 

Penyelenggara Pemilu yang harus ditangani mengenai dugaan 

pelanggaran di luar tahapan. Tabel diatas menjelaskan bahwa DKPP 

banyak menangani dugaan pelanggaran di luar tahapan yakni 

Penyalahgunaan wewenang dengan jumlah teradu 15 orang dan 

selanjutnya tahapan tiak menjalankan tugas dengan jumlah teradu 

yang hampir mendekati yaitu 14 orang. Berbeda dengan data 
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pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu pada tahun 2020. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini: 

Tabel 4.11 Data Pelanggaran pada Penyelenggara  

Tahapan Pemilu Tahun 2019 

No Pemilu Jumlah Teradu 

1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara  117 

2. Pemungutan dan Penghitungan Suara 68 

3. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon 

Terpilih Tanpa Permohonan 

Perselisihan Hasil Pemilu 

64 

4. Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara 

36 

5. Pencalonan Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota serta Pencalonan 

Presiden dan Wakil Presiden 

33 

6. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon 

Terpilih Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi 

28 

7. Pembentukan Badan Ad Hoc Bawaslu 19 

8. Laporan dan Audit Dana Kampanye 8 

9. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta 

Pemilu 

5 

10. Pembentukan Badan Ad Hoc KPU 4 

11. Perencanaan Program dan Anggaran 3 

12. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD 

dan DPRD serta Pasangan Calon 

Presiden dan Wakil Presiden 

3 

13. Logistik 1 

Total 389 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Tidak ada perbedaan dengan tahun 2021 sebelumnya, 

bahwasanya pada tabel diatas menjelaskan data pelanggaran pada 

Penyelenggara tahapan Pemilu 2019 paling banyak ditangani DKPP 

adalah tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan total 



69 
 

jumlah teradu sebanyak 117. Tertinggi kedua ada pada tahapan 

pemungutan dan penghitungan suara dengan total 68 jumlah teradu. 

Jika dibandingkan dengan data 2021, maka data teradu pada 

Penyelenggara tahapan Pemilu mengalami penurunan dengan 

perbandingan total berturut-turut 117 jumlah teradu pemilu tahun 

2019 dan 13 jumlah teradu Pemilu di tahun 2021. Selanjutnya, 

dibawah ini adalah tabel 4.12 yang menjelaskan tentang data 

pelannggaran pada Penyelenggara tahapan Pemilukada, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Data Pelanggaran pada Penyelenggara  

Tahapan Pemilukada 2020 

No. Pemilukada Jumlah Teradu 

1. Pembentukan Badan Ad Hoc KPU  57 

2. Pembentukan Badan Ad Hoc 

Bawaslu 

49 

3. Pendaftaran Pasangan Calon 45 

4. Pengumumam Pendaftaran Pasangan 

Calon 

10 

5. Penelitian Persyaratan Calon 10 

6. Penyerahan Syarat Dukungan Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan  

8 

7. Penetapan Pasangan Calon 6 

8. Penyusunan Peraturan 

Penyelenggaraan Pemidisengketakan 

Lihan 

5 

9. Penanganan Laporan oleh Bawaslu 3 

10. Perencanaan Program dan Anggaran 2 

Total 195 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Tabel diatas menjelaskan bahwa tahapan Pemilukada yang 

paling banyak ditangani DKPP adalah tahapan pembentukan badan Ad 

Hoc KPU dengan total teradu sebanyak 57 jumlah teradu. Tahapan 
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tertinggi kedua yaitu pembentukan badan Ad Hoc Bawaslu sebanyak 

49 jumlah teradu. Perbandingan data pelanggaran pada Penyelenggara 

tahapan pemilukada di tahun 2020 hingga 2021 sangat menglami 

peningkatan dengan item data pelanggaran bertambah sehingga total 

jumlah teradu pun tertambah pula. Data pelanggaran tertinggi pada 

tahapan pilkada di tahun 2020 adalah pembentukan Ad Hoc KPU 

dengan total 57 dan jumlah item pelanggaran sebanyak 10 item. 

Sedangkan data pelanggaran tertinggi pada tahapan pilkada di 

tahun 2021 adalah penanganan laporan dengan total 172 jumlah teradu 

dan jumlah item pelanggaran sebanyak 23 item. Adapun hasil 

wawancara bersama salah satu informan peneliti yang menyinggung 

tentang kasus yang terjadi pada bagian non-tahapan yaitu dengan 

Bapak Teten selaku Staff Persidangan di bagian Persidangan DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Ada juga penyelenggara yang terbukti kalau dia masih rangkap 

jabatan. Rangkap jabatan itu ya misalnya sebagai Ketua KPU 

Kabuapten, disisi lain ternyata dia juga menjabat sebagai 

pengurus yang masih menerima honorarium selain di 

penyelenggara. Itu semua bisa dinilai sama majelis kalau teradu 

memiliki komitmen tinggi untuk memenuhi syarat sebagai 

penyelenggara.” (Hasil wawancara bersama TT pada tanggal 09 

Desember 2021). 

 

Berikut adalah tabel yang menggambarkan mengenai 

pelanggaran apa saja yang dilakukan Penyelenggara Pemilu di luar 

tahapan Pemilu dan Pemilukada. Selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.13 dibawah ini: 
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Tabel 4.13 Data Pelanggaran di Luar Tahapan  

(Non-Tahapan) Pemilu dan Pemilukada 

No. Non-Tahapan Jumlah Teradu 

1. Penyalahgunaan Wewenang 21 

2. Tidak Menjalankan Tugas 15 

3. Keberpihakan 14 

4. Seleksi Anggota KPU 

Kabupaten/Kota 

12 

5. Rekruitmen Pegawai 12 

6. Pelecehan Seksual/Asusila 9 

7. Berafiliasi dengan Parpol 7 

8. PAW Legislatif 6 

9. Money Politic/Korupsi/Penyuapan 4 

10. Rangkap Jabatan 4 

11. PAW Penyelenggara Pemilu 3 

12. Seleksi Anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota 

2 

13. Keluarga 1 

14. Pernyataan Kontroversial 1 

15. Penyalahgunaan Minuman Keras 1 

16. Tidak Menghormati Sesama 

Penyelenggara 

1 

17. Tidak Jujur Mengungkap Identitas 1 

Total 114 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Data pelanggaran di luar tahapan pemilu dan pilkada yang 

paling banyak ditangani oleh DKPP adalah Penyalahgunaan 

wewenang dengan total 21 jumlah teradu. Disusul pada angka 

tertinggi kedua adalah tidak menjalankan tugas dengan total 15 jumlah 

teradu. Perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 mengenai data 

teradu di luar tahapan Pemilu dan Pilkada mengalami penururnan, 

namun tidak berbeda jenis non tahapan yang tertinggi pada tahun 2020 

dan 2021. Hanya saja angka dari tahun 2020 dan 2021 mengalami 

penururnan. Tahun 2020 non tahapan tertinggi adalah penyahgunaan 
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wewenang dengan jumlah teradu sebanyak 21. Sedangkan di tahun 

2021 data pelanggaran di luar tahapan atau non tahapan tertinggi 

adalah penyalahgunaan wewenang dengan jumlah teradu sebanyak 15 

orang teradu. Data hasil wawancara selanjutnya yang berkaitan 

dengan data pelanggaran ini disampaikan oleh salah satu informan 

peneliti bersama Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota 

DKPP RI mengatakan bahwa: 

“Tahun 2009 itu ada kejadian menarik, Ketua KPU hadir di TPS 

nya SBY. Kan itu pasangan calon presidennya SBY sama 

Budiono. Mega sama Prabowo. Wiranto sama Solahuddin. Pas 

hari H pemungutan suara, ketua KPU hadir di TPS nya SBY. 

Tapi tidak ada satupun anggota KPU lain atau ketua KPU hadir 

di TPS nya Mega dan Wiranto. Ini pelanggaran berat kode etik, 

keberpehikan tadi. Ada lagi kasus, kasus dari Jeneponto 

mengenai politik uang dan menjanjikan kemenangan dalam 

pemilu sebagai imbalannya”. (Hasil wawancara bersama DS 

pada tanggal 15 Desember 2021). 

Guna menguatkan data hasil wawancara, selain Bapak Didik 

Supriyanto S.IP., M.IP peneliti pun mewawancarai informan Bapak 

Bugi Kurnia Widiyanto selaku Kasubag Sarana Prasarana dan 

Pengamanan Sidang di bagian Persidangan DKPP RI pun 

beranggapan sama mengenai pelanggaran kode ettik Penyelenggara 

Pemilu di non tahapan Pemilu dan Pemilukada yang mengatakan 

bahwa:  

“Kalau ada Penyelanggara Pemilu terduga melakukan 

pelanggaran kode etik, maka yang memutuskan sesuatu itu ya 

pimpinan. Mau tidak mau harus diterima sanksi yang diberikan 

itu. Karena putusan DKPP itu kan bersifat final dan mengikat”. 

(Hasil wawancara bersama BK pada tanggal 13 Desember 
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2021). 

Kembali diperjelas dengan adanya hasil wawancara peneliti 

bersama informan Bapak Dr. Firdaus SH., MH selaku Koordinator 

Tenaga Ahli Perkara DKPP RI yang menegaskan bahwa: 

“Ada lagi yang lain, seperti non tahapan sih biasanya 

perselingkuhan. Nah itu juga karena kenapa? Marwah martabat 

penyelenggara pemilu, apalagi kalau dilakukan sesama 

penyelenggara pemilu biasa atasan bawahan nah itu bahaya 

juga, bisa dipecat kalau begitu. Ada karena money politik dan 

menerima sogokkan. Cuma yang jadi masalah ini tingkat 

kepatuhan etika, setelah mereka diberhentikan kebanyakan 

menggugat ke PTUN. Padahal kan ini soal etika, bukan soal 

penetapan pejabat. Tapi sebenarnya bukan putusan DKPP yang 

menjadi objek disitu, tetapi keputusan pejabat yang 

menindaklanjuti”. (Hasil wawancara bersama FD pada tanggal 

15 Desember 2021). 

    

Hasil wawancara diatas sangat berbanding lurus dengan data 

yang peneliti dapatkan di Laporan Kinerja DKPP RI tahun 2020. 

Dengan amar putusan PTUN yang berbeda-beda dari amar putusan 

DKPP yang sempat Penyelenggara Pemilu tindaklanjuti. Adapun 

rincian data putusan DKPP yang diajukan gugatan ke PTUN. 

Sepanjang tahun 2020, terdapat putusan dan keputusan pejabat TUN 

yang menindaklanjuti putusan DKPP yang digugat ke pengadilan 

administrasi. Sebagaimana yang terlampir pada tabel 4.14 dibawah 

ini: 

 

 

 



74 
 

 

Tabel 4.14 Data Putusan DKPP yang Diajukan Gugatan ke PTUN Tahun 2020 

Nomor Putusan 

DKPP 

Amar 

Putusan 

DKPP 

Objek 

Sengketa 

Nomor 

Register 

PTUN 

Amar 

Putusan 

PTUN 

Keterangan  

314-PKE-

DKPP/X/2019 

tanggal 12 

Februari 2020  

Tolak  Putusan 

DKPP 

61/G/2019/

PTUN.JKT 

Tidak 

Dapat 

Diterima 

Tidak 

berketentuan 

hukum tetap 

317-PKE-

DKPP/X/2019 

tanggal 18 Maret 

2020 

Kabul Kepres  

tindak lanjut 

Putusan 

DKPP 

101/G/2020

/PTUN.JKT 

Kabul Berkekuatan 

hukum tetap 

09-PKE-

DKPP/I/2020 

tanggal 4 Maret 

2020 

Kabul Putusan 

DKPP 

82/G/2020/

PTUN.JKT 

Dalam 

Proses 
 

62-PKE-

DKPP/V/2020 

tanggal 5 Agustus 

2020 

Kabul Putusan 

DKPP 

171/G/2020

/PTUN.JKT 

Ketetapan   

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Dari data disebut terlampir bahwa selama tahun 2020 masih 

terdapat Penyelenggara Pemilu yang menggugat putusan DKPP ke 

pejabat TUN. Putusan DKPP berbicara dengan persoalan etika yang 

dilanggar Penyelenggara, sehingga tidak ada lagi campur tangan 

setelah DKPP memutuskan sanksi pelanggaran yang dilakukan 

Penyelenggara. Artinya, atas dasar keputusan pribadi Penyelenggara 

yang memutuskan untuk menggugat ke pejabat TUN. Salah satu 

informan peneliti menguatkan pernyataan sebelumnya, bersama Bapak 

Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI mengatakan 

bahwa: 
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“Situasi kalau sudah jadi Penyelenggara Pemilu itu ya harus 

memenuhi tugas dan kewajiban dan sadar kalau kita sebagai 

Penyelenggara Pemilu. Jadi ya istilahnya, bahwa saya dalam 

menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya 

Pemilu. Ya Penyelenggara Pemilu harus menerima itu, karena 

kedudukan Penyelenggara itu menjaga kepercayaan masyarakat 

juga. Masalah kode etik ini menjaga martabat, mangkanya 

masalah susila itu menjadi penting juga”. (Hasil wawancara 

bersama DS pada tanggal 15 Desember 2021). 

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa informan dan hasil dari analisis peneliti terhadap pencapaian 

keberhasilan indikator penerimaan maka dapat disimpulkan bahwa 

belum dapat memaksimalkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu untuk 

bisa menerima beberapa prinsip kode etik sebagai Penyelenggara 

Pemilu. Penegakan disiplin dan kode etik sudah menjadi kewajiban 

Penyelenggara Pemilu untuk menerima dan melaksanakan tugas dan 

wewenang sebagai mana mestinya. Namun hal ini dinilai belum 

maksimal dalam melakukan kinerja nya sebagai Penyelenggara 

Pemilu.  

Selain dari bukti kasus yang disampaikan beberapa informan 

peneliti, terdapat pula penyampaian bahwa masih terjadi beberapa 

kasus asusila yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Artinya, 

Penyelenggara Pemilu saat ini belum memaksimalkan diri bahwa 

norma etika dan konstitusional sistem etika itu mengikat sehingga 

diluar dari jam kerja pun ketika melanggar kode etik maka sudah 

dapat dikatakan pelanggaran kode etik. Penyelenggara Pemilu harus 
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lebih menyadari bahwa lembaga ini memiliki peran dan 

tanggungjawab strategis sekaligus menjadi harapan rakyat untuk 

menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki integritas 

moral yang baik. 

3. Ketaatan  

Obedience (ketaatan) ini lebih kepada sikap Penyelenggara 

Pemilu yang senantiasa taat dan patuh terhadap kode etik yang telah 

diberlakukan untuk tidak mencederai integritas Penyelenggara Pemilu. 

Ketaatan merupakan indikator terakhir dari variabel kepatuhan, guna 

mengetahui tingkat kepatuhan Penyelenggara Pemilu di Indonesia. 

Indikator ketaatan akan diukur dari, apakah Penyelenggara Pemilu 

menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

Penyelenggara Pemilu tidak melakukan tindakan yang tidak 

seharusnya dilakukan. Penyelenggara Pemilu memiliki tugas penting 

dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia.  

Setiap langkah dan tindakan harus senantiasa berpedoman pada 

aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Hal ini diperlukan agar 

langkah dan tindakan Penyelenggara Pemilu dapat 

dipertanggungjawabkan setiap kinerja yang dilakukan. Untuk 

mendukung hal tersebut, maka pemahaman konsep etika bagi 

Penyelenggara Pemilu sangat diperlukan baik dalam lingkup kerja 

maupun diluar lingkup kerja. Etika adalah bagian yang tidak 



77 
 

terpisahkan dari kehidupan manusia yang beradab, etika senantiasa 

melekat pada diri masing-masing sehingga tergantung bagaimana 

seseorang berperilaku di kehidupannya. Berbeda dengan aturan 

hukum positif yang menjadikan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman berperilaku maupun bertingkah, 

sedangkan etika sendiri merujuk pada nilai-nilai moral seseorang 

sebagai acuan utama kehidupan. Meskipun berbeda, namun tujuannya 

tetap sama yaitu adanya perilaku yang baik di kalangan masyarakat 

termasuk di kalangan Penyelenggara Pemilu dimana menjadi 

Penyelenggara Pemilu adalah amanah yang harus dijaga integritasnya 

melalui perilaku yang dilakukan.  

Terhitung dari tahun 2020 hingga 2021, DKPP mencatat 

bahwasanya Penyelenggara Pemilu belum menaati prosedur yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya tidak diperkenankan melenceng 

dari prinsip yang dibenarkan. Setipa tahunnya, DKPP masih banyak 

melakukan sidang putusan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu. Artinya, masih banyak Penyelenggara Pemilu melakukan 

tindakan yang dapat merusak kredibilitas lembaga Penyelenggara 

Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya data jumlah sidang per-

bulan yang dilakukan DKPP atas pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.15 berikut ini: 
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Tabel 4.15 Jumlah Sidang Per-Bulan (1 Januari-4 Desember 2020) 

No. Bulan Jumlah Sidang Pemeriksaan 

1. Januari 8 

2. Februari 16 

3. Maret 14 

4. April 0 

5. Mei 12 

6. Juni 21 

7. Juli 11 

8. Agustus 15 

9. September 10 

10. Oktober 20 

11. November 30 

12. Desember 4 

Total 161 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Tabel 4.15 menggambarkan bahwa jumlah sidang per-bulan 

yang dilakukan oleh DKPP mulai dari 1 Januari hingga 4 Desember 

2020. Data jumlah sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu yang terbanyak terjadi adalah pada bulan 

November dengan jumlah sidang sebanyak 30 kali sidang 

pemeriksaan. Pada bulan April tahun 2020, DKPP tidak melakukan 

sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya akan di persentasekan data jumlah 

sidang perbulannya yang dilakukan DKPP RI selama satu tahun di 

2020. Hal ini berguna untuk mengetahui persentase jumlah sidang 

pemeriksaan setiap bulan di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat 
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pada gambar 4.6 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 

Gambar diatas dapat kita telaah bahwasanya di bulan November 

tahun 2020 paling banyak terjadi sidang yang dilakukan DKPP RI 

mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dengan 

persentase sebanyak 19%. Disusul bulan terbanyak kedua ada pada 

bulan Juni dengan persentase sebanyak 13%. Bulan Oktober sedikit 

menghampiri jumlah persentase dari bulan Oktober yaitu sebesar 12%. 

Terhitung pada bulan April bahwa DKPP tidak melakukan sidang 

sehingga perhitungan persentase ada pada angka 0%. Selanjutnya, 

penting untuk mengetahui jumlah sidang yang dilakukan pada tahun 

2021 untuk membandingkan jumlah sidangnya. Dibawah ini adalah 

tabel 4.16 yang menjelaskan tentang jumlah sidang per-bulan tahun 

2021, sebagai berikut: 

Gambar 4.6 Diagram Jumlah Sidang Per-Bulan Tahun 2020 



80 
 

 Tabel 4.16 Jumlah Sidang Per-Bulan (1 Januari-4 Desember 2021) 

No. Bulan Jumlah Sidang Pemeriksaan 

1. Januari 18 

2. Februari 48 

3. Maret 51 

4. April 41 

5. Mei 3 

6. Juni 6 

7. Juli 5 

8. Agustus 17 

9. September 14 

10. Oktober 10 

11. November 2 

12. Desember - 

Total 215 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Tabel 4.16 menjelaskan bahwa jumlah sidang per-bulan mulai 

dari 1 Januari sampai 4 Desember 2021, DKPP melakukan sidang 

mengenai Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Bulan dengan 

angka tertinggi adalah bulan Maret dengan jumlah 51 kali sidang 

pemeriksaan yang dilakukan. Bulan Desember tahun 2021, DKPP 

tidak melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu. Mulai dari tahun 2020 hingga 2021, sidang 

pemeriksaan ini mengalami peningkatan dengan angka berturut-turut  

berjumlah 161 dan 215. Seperti gambar sebelumnya, bahwa perlu 

adanya diagram jumlah sidang tahun 2021 untuk mengetahui 

persentase di setiap bulannya. Selengkapnya dapat dilihat pada 

gambar 4.7 dibawah ini: 
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Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Gambar diatas dapat kita telaah bahwasanya di bulan Maret 

tahun 2021 sangat banyak terjadi sidang yang dilakukan DKPP RI 

mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dengan 

persentase sebanyak 24%. Disusul bulan terbanyak kedua ada pada 

bulan Februari dengan persentase sebanyak 22%. Bulan April tidak 

jauh persentasenya dari jumlah di bulan Oktober yaitu sebesar 19%. 

Berbeda dengan tahun 2020, persentase 0% ada pada bulan April. 

Sedangkan di tahun 2021, persentase terendah ada pada bulan 

Desember dengan jumlah persentase 0%.  Hal ini membuktikan bahwa 

banyak Penyelenggara Pemilu yang masih terduga dalam pelanggaran 

kode etik.  

Selanjutnya, penting untuk mengetahu rekapitulasi grafik jumlah 

sidang yang dilakukan dari tahun 2021 sampai dengan 2021 untuk 

Gambar 4.7 Diagram Jumlah Sidang Per-Bulan Tahun 2021 
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lebih menggambarkan perbandingan sidang setiap tahunnya. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8 grafik rekapitulasi jumlah 

sidang dari tahun 2020 hingga 2021, sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 s/d 2021 

Gambar diatas menjelaskan bahwa jika direkapitulasikan sidang 

pemeriksaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu banyak 

terjadi pada bulan Februari dan Maret. Hal ini berkaitan dengan 

penyampaian dari salah satu informan peneliti yaitu Bapak Dr. Firdaus 

SH., MH selaku Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Kode Etik, Etika itu ethos ya, spirit yang menuntun orang 

untuk berbuat atau tidak berbuat ketika menghadapi satu 

keadaan atau suatu situasi. Sehingga kadang kode etik itu 

disebut sebagai spirit kemudian dimaknai sebagai motivasi. Apa 

motivasi orang itu ketika bertindak. Ketika sudah masuk 

menjadi Penyelenggara Pemilu kan tentu ada beberapa ya asas 

dan prinsip etika yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip ini 

penting, sebenarnya dilekatkan ke anggota tapi sesungguhnya 

Gambar 4.8 Grafik Rekapitulasi Sidang Per-Bulan Tahun 2020 s/d 2021 
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untuk kehormatan dan kepercayaan publik terhadap 

Penyelenggara Pemilu” (Hasil wawancara bersama FD pada 

tanggal 15 Desember 2021). 

 

Disambung dengan hasil wawancara bersama informan peneliti 

yaitu Bapak Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Penyelenggara ini kan termasuk dari yang tingkat Pusat sampai 

dengan seterunya. Penyelenggara itu disebut sebagai profesi, 

setiap profesi ini kan memerlukan tiga hal yaitu sumber 

penghasilan (harus konsentrasi pada profesi), kedua pengalaman 

dan keterampilan, ketiga kode etik. Maksudnya pengetahuan dan 

keterampilan itu, dia harus di didik secara khusus supaya 

memiliki kemampuan menjalankan profesi. Tidak semua 

pekerjaan disebut profesi karena tidak memenuhi kemampuan 

dan keterampilan. Yang ketiga, kode etik. Apa itu kode etik? 

kode etik itu kaitannya dalam upaya untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat publik terhadap pekerjaan ini. Banyak orang 

berpengalaman tapi tidak bisa dipercaya, jadi pengalaman dan 

keterampilan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah record 

selama ini, bagaimana masyarakat melihat profesi itu. Untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat itulah diadakan kode etik”. 

(Hasil wawancara bersama DS pada tanggal 15 Desember 

2021). 

Penyampaian diatas perlu didukung dengan data teradu 

Penyelenggara Pemilu berdasarkan tingkat penyelenggara. Dibawah 

ini data teradu pada tahun 2020: 
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Tabel 4.17 Data Teradu Berdasarkan Tingkat  

   Penyelenggara Tahun 2020 

No. Tingkatan Jumlah Teradu 

1. Pusat/RI 61 

2. Provinsi 65 

3. Kabupaten/Kota 563 

4. Kecamatan 9 

Total 698 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020    

Dapat diketahui bahwa data teradu yang banyak melakukan 

pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan tingkat 

penyelenggara tahun 2020 adalah tingkat Kabupaten/Kota dengan 

jumlah teradu sebanyak 563 orang. Sedangkan jumlah teradu terendah 

ada paa tingkatan Kecamatan dengan jumlah teradu sebanyak 9 orang. 

Selanjutnya akan dibandingkan dengan data teradu tingkat 

penyelenggara pada tahun 2021, sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Data Teradu Berdasarkan Tingkat 

Penyelenggara Tahun 2021 

No. Tingkatan Jumlah Teradu 

1. Pusat/RI 31 

2. Provinsi 139 

3. Kabupaten/Kota 748 

4. Kecamatan 3 

Total 921 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Data teradu berdasarkan tingkat penyelenggara tahun 2021 

angka terbanyak adalah tingkatan Kabupaten/Kota dengan jumlah 

teradu sebanyak 748 orang. Sedangkan yang terendah ada pada 

tingkatan kecamatan dengan jumlah teradu sebanyak 3 orang. Dengan 
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banyaknya pelanggaran kode etik berdasarkan tingkat Penyelenggara 

Pemilu, terlihat bahwa tingkat Kabupaten/Kota sangat perlu perhatian 

khusus agar dapat mengurangi jumlah teradu di tahun yang akan 

mendatang. Data ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak 

Didik Supriyanto S.IP., M.IP selaku Anggota DKPP RI mengatakan 

bahwa: 

“Dengan Penyelenggara yang melakukan pelanngaran itu yang 

di daerah itu harus memang menjadi perhatian Bawaslu dan 

KPU. Karena apa? Petugas-petugasnya tidak jarang tugas 

profesionalitasnya dll itu sangat memprihatinkan” (Hasil 

wawancara bersama DS pada tanggal 15 Desember 2021). 

 Berikut adalah perhitungan jumlah teradu berdasarakan tingkat 

Penyelanggara dari tahun 2020 sampai dengan 2021 jika digambarkan 

melalui grafik:  

  

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2020 s/d 2021 

 

Gambar 4.9 Grafik Rekapitulasi Data Teradu Berdasarkan 

Tingkat Penyelenggara 2020 s/d 2021 
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Grafik rekapitulasi data teradu berdasarkan tingkat 

penyelenggara tahun 2020 sampai dengan 2021 mengenai angka 

tertinggi ada pada tingkatan Kabupaten/Kota baik di tahun 2020 dan 

2021. Angka ini mengalami peningkatan yang drastis, dimana tahun 

2020 angka mencapai 563 teradu di Kabupaten/Kota. Sedangkan 

tahun 2021 angka mencapai 748 teradu di Kabupaten/Kota. Sehingga 

total keseluruhan data teradu Penyelenggara Pemilu tingkat 

Kabupaten/Kota adalah sebanyak 1311 teradu yang ditangani oleh 

DKPP. Artinya, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu rentan 

terjadi di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini tidak menutup kemungkinan 

bahwa tingkat selain Kabupaten/Kota masih melakukan pelanggaran 

kode etik Penyelenggara Pemilu.  

Diperkuat kembali melalui wawancara yang dilakukan dengan 

salah satu informan peneliti yaitu Bapak Dr. Firdaus SH., MH selaku 

Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP RI mengatakan bahwa: 

“Bicara tingkat kepatuhan, ya namanya manusia ya kemudian 

dia bergerak dalam satu ruang dan waktu kemudian dalam satu 

kondisi, banyak faktor yang menentukan keputusan-

keputusannya. Ketika menghadapi satu situasi ada situasi 

emosinya, ada situasi psikologinya, ada situasi kulturalnya, ada 

situasi sosialnya. Nah itu juga banyak mempengaruhi, ketika 

seorang Penyelenggara Pemilu hendak mengambil keputusan-

keputusan mengenai tahapan penyelenggaraan yang sedang 

dilakukan. Banyaknya fakkor-faktor inilah memang menguji 

profesionalitas terutama profesionalitas dalam pengertian 

kemampuan dan kredibiltas cara kerja nya yang kedua 

profesionalitas spritualitasnya tidak mudah tergoda. Dua itu 

yang selalu diuji, ada yang datang bawakan uang segepok, 

tergoda juga kita ya kan. Menyalahgunakan satu dua suara sudah 



87 
 

bisa dapat segini. Nah itu, banyak terjadi itu” (Hasil wawancara 

bersama FD pada tanggal 15 Desember 2021). 

 

Informan peneliti yang lainnya pun menyampaikan data 

pelanggaran Penyelenggara Pemilu yaitu bersama dengan Bapak 

Teten selaku Staff Persidangan di bagian Persidangan DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Tahun 2020 itu ada Penyelenggara Pemilu yang dinilai ndak 

disiplin ndak bersungguh-sunnguh juga yak karena tidak 

menghadiri 11 rapat pleno dengan asalan yang tidak jelas dalam 

rentang waktu mulai Maret sampai September itu. Padahal kan 

seharusnya sudah kewajiban Penyelenggara Pemilu menghadiri 

rapat pleno itu karena rapat pleno itu sebagai forum tertinggi 

pengambilan keputusan”. (Hasil wawancara bersama TT pada 

tanggal 09 Desember 2021). 

 

Disambung dengan dengan apa yang disampaikan oleh salah 

satu informan peneliti terkait dengan pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu dalam wawancaranya bersama dengan Bapak 

Anang Setiawan selaku Kasubag Verifikasi Pengaduan I di bagian 

Pengaduan DKPP RI mengatakan bahwa: 

“Selain dari dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan tahapan, 

ada juga pengaduan dugaan pelanggaran kode etik di luar 

tahapan (non-tahapan) Pemilu. Misalnya ya perselingkuhan, 

perjudian. Ada dulu dulu itu Penyelenggara Pemilu diberikan 

sanksi pemberhentian tetap karena kasus perselingkuhan dengan 

salah seorang staf perempuan. Nah itu sudah termasuk 

melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara 

Pemilu” (Hasil wawancara bersama AS pada tanggal 13 

Desember 2021). 

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang 

infroman peneliti dalam wawancaranya yaitu bersama Bapak Dr. 
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Firdaus SH., MH selaku Koordinator Tenaga Ahli Perkara DKPP RI 

mengatakan bahwa: 

“Profesionalitas spritualitas itu memang sikap batin, hati dan 

pikirannya yang tidak mau melenceng, lurus-lurus aja ketika 

melakukan kesalahan pasti cepat atau lambat akan terbuka 

sendiri sehingga dia kokoh dengan prinsip-prinsip kebenaran 

yang dipegang. Tapi itu tidak cukup, sehingga perlu integritas 

profesional, dimana kemampuan keahlian dalam mengelola 

suatu urusan yang menjadi tugas dan wewenangnya”. (Hasil 

wawancara bersama FD pada tanggal 15 Desember 2021). 

 

Jumlah teradu Penyelenggara Pemilu dapat dikatakan masih 

menduduki angka yang sangat tinggi mengenai pelanggaran kode etik 

tahun 2020 hingga 2021. Selengkapnya akan dispesifikasikan amar 

putusan yang dilakukan oleh DKPP terkait pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Putusan DKPP Tahun 2020 s/d 2021 

Tahun 

Perkara 

Perkara 

Diputus 

Amar Putusan 
Ketetapan Jumlah 

Teradu 

Persentase 

R TT PS PT PDJ 

2020 71 188 81 0 13 6 0 288 31.3% 

2021 169 397 205 2 13 5 11 633 68.7% 

Total 240 585 286 2 26 11 11 921 100.0% 

Sumber: Lapkin DKPP RI, 2021 

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada terhitung dari tahun 2020 

hingga tahun 2021, DKPP telah memutus 240 perkara dengan jumlah 

921 teradu dengan rincian 71 perkara register tahun 2020 yang diputus 

pada tahun 2021 dan 169 perkara register tahun 2021. Peraturan 
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 42 ayat 3 ada 2 sifat sanksi 

yaitu sanksi yang bersifat membina atau mendidik dan sanksi yang 

bersifat berat. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa 

peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan yaitu 

teguran lisan sampai ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan 

keras secara tertulis, terkdokumentasi dan tersebar secara terbuka. 

Sedangkan sanksi yang bersifat berat bertujuan untuk menyelamatkan 

citra, kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi dan 

jabatan yang dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu dalam bentuk 

pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat 

sementara atau bersifat tetap.  

Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan 

keadaan yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan 

keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat 

pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah dipulihkan. 

Pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah 

secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan 

dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya. Beberapa hasil dari 

wawancara peneliti dengan beberapa informan dan hasil dari analisis 

peneliti terhadap pencapaian keberhasilan indikator ketaatan maka 

dapat disimpulkan bahwa belum dapat memaksimalkan diri sebagai 
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Penyelenggara Pemilu untuk bisa menaati beberapa prinsip kode etik 

sebagai Penyelenggara Pemilu. Etika Penyelenggara Pemilu secara 

sempit berkaitan dengan ketaatan terhadap kode etik, sedangkan 

secara luas berkaitan dengan integritas Pemilu.  

Kode etik Penyelenggara Pemilu disusun berdasarkan kesadaran 

internal para Penyelenggara yang mengikatkan diri secara sukarela. 

Kode etik membuat Penyelenggara Pemilu terikat terhadap aturan-

aturan tentang etika dan moral dalam kepemiluan dan melekat selama 

24 jam setiap harinya. Pada titik ini, telah muncul apa yang disebut 

dengan dilema etika dimana Penyelenggara Pemilu tidak hanya wajib 

taat asas atau berperilaku, namun juga mengalami pilihan-pilihan 

dilematis untuk menentukan mana yang harus dipilih dan tidak dipilih. 

Kendati demikian, bagaimanapun dilematisnya pilihan yang dihadapi 

Penyelenggara Pemilu, mereka wajib dan harus menegakkan aturan 

dengan tegas tanpa harus berkompromi untuk menguntungkan satu 

sama lain melalui jalur yang tidak dibenarkan.  

C. Pembahasan  

Keseluruhan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas, yang kemudian 

akan dianalisis menggunakan aplikasi NVIVO guna mengetahui persentase nilai akurasi 

dari tiga indikator kepatuhan Penyelenggera Pemilu yang kemudian dari persentase 

aplikasi NVIVO ini akan dianlisis pula dengan pendekatan teori dari kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator kepatuhan 

untuk menganalisis kepatuhan Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan DKPP tahun 

2020-2021 yang dikemukakan oleh Federich (dalam Umami, 2010) yaitu 
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konformitas (conformity), penerimaan (compliance) dan ketaatan (obedience). 

Selengkapnya akan dibahas melalui persentase akumulasi NVIVO dari setiap 

indikator kepatuhan pada gambar 4.10 berikut ini: 

 

 Kepatuhan Penyelenggara Pemilu dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 

12 plus dengan menginput tiga indikator diantaranya adalah konformitas, 

penerimaan dan keataan. Hasil diatas menjelaskan bahwa kepatuhan 

Penyelenggara Pemilu di Indonesia belum dapat dikatakan patuh secara baik. Hal 

ini karena persentase diatas menunjukkan bahwa angka ketidakpatuhan 

Penyelenggara Pemilu di Indonesia masiih terbilang sangat tinggi. Sebagaimana 

yang akan dianalisis sebagai berikut: 

1. Konformitas (conformity) 

Bentuk konformitas adalah bagian terpenting dari salah satu unsur 

kepatuhan yang seharusnya dilakukan bagi setiap pejabat pemerintah termasuk 

Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dengan konformitas maka Penyelenggara 

Gambar 4.10 Hasil Analisis NVIVO 12 PLUS 
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Pemilu dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-

Undang yang mengaturnya. Federich mengungkapkan bahwa konformitas 

dapat berjalan dengan baik apabila seseorang dapat mengubah sikap dan 

perilaku sesuai dengan norma sosial yag berlaku. Perubahan sikap dan perilaku 

baik sangat diharuskan guna dapat menyesuaikan norma-norma yang berlaku 

dalam sebuah kelompok atau instansi (Umami, 2010). Kepatuhan Penyelenggara 

Pemilu berdasarkan putusan DKPP tahun 2020-2021 pada poin indikator 

konformitas dimana dapat diukur dari kesanggupan Penyelenggara Pemilu untuk 

membiasakan diri, mengubah kebiasaanya lebih baik sejak sebagai Penyelenggara 

Pemilu dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan norma etika Penyelenggara Pemilu dapat dikatakan belum mampu 

menyesuaikan diri sebagai Penyelenggara Pemilu.  

Merujuk pada analisis dengan mengggunakan aplikasi  Nvivo 12 Plus 

menggambarkan bahwa pada poin konformitas memiliki angka persentase masuk 

dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 32,59%. Artinya, kepatuhan dari 

Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan DKPP ini juga didapatkan hasil bahwa 

konformitasnya belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

Penyelenggara Pemilu perlu memaksimalkan penyesuaian diri dengan asas dan 

norma yang telah melekat pada Penyelenggara Pemilu guna menghindari 

pelanggaran kode etik yang terjadi. 

Selanjutnya, apabila merujuk pada beberapa pernyataan wawancara diatas 

menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu belum dapat menyesuaikan diri 

dengan asas dan prinsip yang berlaku. Mulai dari data dan wawancara tentang 
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kategori prinsip yang dilanggar membuktikan bahwa Penyelenggara Pemilu 

masih tercatat banyak yang tidak profesional pada prinsip dan asas berdasarkan 

putusan DKPP. Berdasarkan data tahun 2021, prinsip profesional dan prinsip 

berkepastian hukum masih menjadi dua prinsip yang paling banyak dilanggar. 

Sejumlah 162 teradu (49,8%) melanggar prinsip profesional dan 75 teradu 

(23%) melanggar prinsip berkepastian hukum. Kemudian disusul pelanggaran 

prinsip mandiri sejumlah 20 teradu (6,1%). Berdasarkan data tahun 2020 dan 

2021, tiga prinsip ini masih menjadi peringkat terbanyak prinsip yang 

dilanggar. Tercatat bahwa berdasarkan lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

paling banyak menjadi teradu pelanggaran kode etik termasuk tidak 

menyesuaikan prinsip dan asas yang berlaku adalah lembaga Penyelenggara 

KPU Kabupaten/Kota dan disusul oleh Bawaslu Kabupaten/Kota secara 

berutut-turut dari periode 2020 hingga 2021. Selain itu, di tahun 2020 hingga 

2021 pun mengalami peningkatan item kategori pelanggaran yang dilakukan 

oleh Penyelenggara Pemilu Indonesia.  

Sehingga dari analisis Nvivo dengan persentase akurat yang didapatkan 

pula dari hasil wawancara menjelaskan bahwa pada indikator konformitas 

variabel kepatuhan ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena 

berdasarkan putusan DKPP terdapat Penyelenggara Pemilu yang masih 

menjadi teradu dalam kategori prinsip-prinsip yang dilanggar dan pelanggaran 

berdasarkan lembaga pada tahun 2020-2021 dengan jumlah teradu yang 

terbilang sangat banyak. 
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2. Penerimaan (compliance) 

Bentuk penerimaan pada dasarnya adalah bentuk diri seseorang dapat 

menerima secara sadar dan senang hati dalam mengikuti arahan apa yang harus 

dijalankan. Sesuai prinsip dan asas yang berlaku maka sebagai Penyelenggara 

Pemilu harus senantiasa menghindari pelanggaran kode etik dengan senang 

hati dan dalam keadaan sadar. Federich mengungkapkan bahwa penerimaan 

dapat berjalan dengan baik apabila seseorang sadar dengan tindakan atas 

arahan seseorang yang diakui oleh instansi yang memiliki kekuatan 

didalamnya (Umami, 2010). Kepatuhan Penyelenggara Pemilu berdasarkan 

putusan DKPP tahun 2020-2021 pada poin indikator penerimaan dimana dapat 

diukur dari penerimaan Penyelenggara Pemilu bahwa adanya konstitusional 

sistem etika yang berlaku dan menjalankan prinsip-prinsip sebagai 

Penyelenggara dengan senang hati.  

Merujuk pada analisis dengan mengggunakan aplikasi  Nvivo 12 Plus 

menggambarkan bahwa pada poin penerimaan memiliki angka persentase kategori 

cukup tinggi yaitu sebanyak 21,41%. Artinya, kepatuhan dari Penyelenggara Pemilu 

berdasarkan putusan DKPP ini juga didapatkan hasil bahwa poin penerimaan masih 

sama dengan poin konformitas yaitu belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa Penyelenggara Pemilu perlu memaksimalkan penerimaan dengan 

senang hati atas asas dan prinsip berdasarkan norma etika yang diberlakukan. 

Dengan memaksimalkan penerimaan asas dan prinsip secara senang hati, maka 

dapat dipastikan bahwa Penyelenggara dapat terhindar dari teradu pelanggaran kode 

etik Penyelenggara Pemilu. 
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Selanjutnya, apabila merujuk pada beberapa pernyataan wawancara 

sebelumnya menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu belum dapat menerima 

dari hati secara sadar dan senang hati atas asas dan prinsip yang berlaku. Hal 

ini disebabkan banyak Penyelenggara Pemilu yang masuk dalam dugaan 

pelanggaran kode etik berdasarakan putusan DKPP periode 2020 hingga 2021. 

Terbukti dengan adanya beberapa hasil wawancara dan data putusan DKPP 

berdasarkan jenis pemilu menjelaskan bahwa jenis Pemilu, Pilkada serta non 

tahapan pada item perkara diputus dan jumlah teradu menduduki angka sangat 

tinggi dan bervariasi secara berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2021.  

Selain itu, Penyelenggara Pemilu belum dapat melakukan tindakan atas 

asas dan prinsip yang dibuktikan dengan Penyelenggara Pemilu masih menjadi 

teradu pada tahapan-tahapan Penyelenggaraan mulai dari Pemilu, Pilkada dan 

non tahapan secara berturut-turut di tahun 2020 sampai 2021. Pelanggaran 

kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan DKPP di 

setiap tahapan-tahapan Penyelenggaraan adalah seperti menjadi teradu pada 

proses rekapitulasi perhitungan suara, penanganan laporan, pendaftaran 

pasangan calon, penyalahgunaan wewenang, keberpihakan, tidak menjalankan 

tugas, berafiliasi dengan partai politik, pelecehan seksual/asusila, politik uang, 

rangkap jabatan dan lain-lain. Uraian diatas kembali menegaskan menjadi 

Penyelenggara Pemilu bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas dan 

fungsinya namun juga harus memperhatikan asas dan prinsipnya untuk tetap 

memperhatikan norma etika dan batasan perilaku sebagai pejabat 

pemerintahan.  
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Sehingga dari analisis Nvivo dengan persentase akurat yang didapatkan 

pula dari hasil wawancara menjelaskan bahwa pada poin penerimaan indikator 

kepatuhan ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena berdasarkan 

putusan DKPP terdapat Penyelenggara Pemilu yang masih menjadi teradu 

dalam proses setiap tahapan Penyelenggaraan pada tahun 2020-2021 dengan 

jumlah teradu yang tergolong cukup banyak. 

3. Ketaatan  

Bentuk ketaatan adalah indikator terakhir dari variabel kepatuhan yang 

dapat diartikan lebih kepada sikap maupun tindakan Penyelenggara Pemilu 

yang senantiasa taat dan patuh terhadap kode etik yang telah diberlakukan 

untuk tidak mencederai integritas Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dengan 

kepatuhan yang senantiasa dilakukan Penyelenggara Pemilu akan 

mengakibatkan berjalannya proses demokrasi yang baik dan adanya 

kepercayaan penuh dari masyarakat untuk Penyelenggara. Artinya, selain 

menjaga integritas Penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kepercayaan 

publik melalui penyelesaian tugas dan fungsi dengan menjalankan prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan.  

Federich mengungkapkan bahwa ketaatan dapat berjalan dengan baik 

apabila setiap individu senantiasa tunduk, patuh dan taat dengan garis 

konstitusional norma agar tidak membahayakan keadilan di sebuah instansi 

tersebut (Umami, 2010). Kepatuhan Penyelenggara Pemilu berdasarkan 

putusan DKPP tahun 2020-2021 pada poin indikator ketaatan dimana dapat 

diukur dari ketaatan Penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas dan 
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wewenangnya sesuai dengan prosedur. Dengan menaatinya maka 

Penyelenggara harus mampu melakukan tindakan yang hanya sesuai dengan 

prinsip-prinsip dasar demi menjaga integritas lembaga Penyelenggara Pemilu 

di Indonesia.  

Merujuk pada analisis dengan mengggunakan aplikasi  Nvivo 12 Plus 

menggambarkan bahwa pada poin ketaatan memiliki angka persentase 

terbilang tinggi yaitu sebanyak 26,67%. Artinya, kepatuhan dari Penyelenggara 

Pemilu berdasarkan putusan DKPP ini juga didapatkan hasil bahwa poin 

ketaatan masih tidak jauh berbeda dengan poin konformitas dan penerimaan 

yaitu belum berjalan secara maksimal. Hal ini harus di garis bawahi bahwa 

Penyelenggara Pemilu perlu bekerja secara maksimal untuk lebih taat dengan 

prosedur yang diberlakukan mulai dari penyelesaian tugas dan wewenang 

dengan memperhatikan pedoman prinsip yang seharusnya tidak dilanggar. 

Setiap aktivitas dan tindakan Penyelenggara Pemilu tidak dapat terlepas dari 

pedoman aturan hukum dan kode etik. Dengan ketaatan yang dilakukan 

Penyelenggara Pemilu, maka jumlah teradu dari putusan DKPP akan 

terminimalisir. Sehingga hanya fokus pada pembenahan dan penyelesaian 

kinerja sebagai Penyelenggara. 

Selanjutnya, apabila merujuk pada uraian wawancara diatas menjelaskan 

bahwa Penyelenggara Pemilu belum dapat menaati prosedur yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Sehingga penangangan perkara terkait pelanggaran kode etik 

Penyelenggara Pemilu banyak diputus oleh DKPP. Hal ini dibuktikan dengan 
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adanya data yang disajikan dalam graifk dan data wawancara menggambarkan 

bahwa DKPP di tahun 2020 sampai 2021 selalu melaksanakan sidang 

pemeriksaan mengenai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pada 

bulan November 2020 sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik mencapai 

angka persentase paling tinggi yaitu 19%. Sedangkan pada tahun berikutnya, 

bulan Maret 2021 adalah bulan dimana sidang pemeriksaan mencapai angka 

lebih tinggi dari sebelumnya yaitu, 24%.  

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyelenggara Pemilu setiap tahunnya 

menjalani sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang 

dilakukan. Data selanjutnya, kembali menjelaskan di tahun 2020 dan 2021 

Penyelenggara Pemilu yang banyak melakukan pelanggaran berdasarkan 

tingkat penyelenggara adalah tingkatan Kabupaten/Kota dengan angka 

berturut-turut 563 dan 748 jumlah teradu. Data teradu berdasarkan tingkatan 

penyelenggara ini tidak mengalami pembenahan atau Penyelenggara Pemilu 

tetap tidak menaati prinsip yang diberlakukan. Dibuktikan dari tahun 2020 

sampai 2021 keseluruhan tingkatan mulai dari Pusat hingga Kecamatan 

mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan yaitu 698 dan 921 

jumlah teradu berturut-turut. Data terakhir dari putusan DKPP tahun 2020 

sampai dengan 2021 jumlah teradu Penyelenggara Pemilu mencapai 921 atau 

angka persentase menunjukkan 100% dengan masing total di tahun 2020 

adalah 288 jumlah teradu dan 2021 633 jumlah teradu. 

Sehingga dari analisis Nvivo dan angka persentase yang didapatkan pula 

dari hasil wawancara menjelaskan bahwa poin ketaatan indikator kepatuhan 
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tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yaitu belum dapat dikatakan berjalan 

dengan baik karena berdasarkan putusan DKPP banyak Penyelenggara Pemilu 

yang dijatuhi amar putusan sesuai dengan prinsip yang dilanggar pada tahun 

2020-2021 dengan jumlah teradu dan angka persentase yang cukup tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Beberapa uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

kepatuhan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berdasarkan putusan DKPP 

2020-2021, peneliti akan menegaskan kembali uraian permasalahan diatas yang 

kemudian akan menjadi beberapa kesimpulan diantaranya adalah: 

1. Keberhasilan konformitas atau penyesuaian diri Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia memasuki kategori belum terlaksana secarca maksimal dalam 

penyelesaian tugas dan wewenangnya yang berpedoman pada prinsip dan 

norma moral sesuai dengan ketetapan konstitusional. Persentase angka 

sebesar 32,59% dari analisis Nvivo tergolong sangat tinggi dan tercatat 

dari tahun 2020 sampai dengan 2021 banyak melanggar kategori prinsip 

sebagai Penyelenggara Pemilu seperti prinsip profesional, berkepastian 

hukum dan mandiri. Kemudian, terjadinya peningkatan di tahun 2020 

sampai dengan 2021 pada item kategori pelanggaran seperti keberpihakan, 

penyuapan, manipulasi suara dan lain-lain. Terakhir, KPU 

Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu paling banyak 

menjadi teradu pelanggaran kode etik dan disusul Bawaslu 

Kabupaten/Kota secara berutut-turut. Telah menjadi hal mutlak bahwa 

setiap Penyelenggara Pemilu wajib memahami desain penyelenggaraan 

Pemilu guna menyesuaikan diri untuk tidak terjadinya penyimpangan 

terhadap asas dan prinsip Pemilu. Sejatinya menjadi Penyelenggara Pemilu 
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itu tidak mudah karena setiap aktivitas harus menunjukkan kode etik yang 

patut dicermikan kepada publik secara luas. Menjadi Penyelenggara 

Pemilu wajib memahami penentuan posisi atau positioning kelembagaan 

Penyelenggara Pemilu saat ini. Dengan memahami hal tersebut, maka 

perilaku dan kebijakan dari Penyelenggara Pemilu tidak akan melanggar 

prinsip profesionalitas yang nantinya berdampak pada pelanggaran hak-

hak konstitusional dan prinsip-prinsip administrasi tata kelola pemilu.  

2. Keberhasilan penerimaan atau diartikan sebagai tindakan Penyelenggara 

yang dilakukan dengan senang hati karena percaya terhadap apa yang 

menjadi arahan sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia memasuki 

kategori belum terlaksana secarca maksimal dalam penyelesaian tugas dan 

wewenangnya untuk menerima adanya prinsip yang berpedoman pada 

kode etik Penyelenggara Pemilu. Persentase angka sebesar 21,41% dari 

analisis Nvivo tergolong cukup tinggi, selain itu item perkara diputus dan 

jumlah teradu menduduki angka yang cukup tinggi berdasarkan data jenis 

pemilu antara lain adalah jenis Pemilu, Pilkada dan non tahapan. 

Permasalahan lainnya adalah terdapat Penyelenggara Pemilu yang 

melakukan pelanggaran kode etik dengan menjadi teradu dalam tahapan-

tahapan Penyelenggaraan mulai dari Pemilu, Pilkada dan non tahapan. 

seperti pada proses rekapitulasi perhitungan suara, penyalahgunaan 

wewenang, berafiliasi dengan partai politik, pelecehan seksual, dan politik 

uang. Penyelenggara wajib mengetahui bahwa norma ini harus dijalankan 

bukan hanya sekedar menjadi dokumen secara konstitusional, apabila hal 
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ini dilakukan maka Penyelenggara Pemilu akan sadar karena norma ini 

merupakan kesadaran kolektif untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, 

akuntabel, profesional dan lain-lain. 

3. Keberhasilan ketaatan atau sikap Penyelenggara yang senantiasa taat 

terhadap apa yang menjadi kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu di 

Indonesia memasuki kategori belum terlaksana secarca maksimal dalam 

penyelesaian tugas dan wewenangnya untuk menaati adanya prinsip yang 

berpedoman pada kode etik Penyelenggara. Persentase angka sebesar 

26,67% dari analisis Nvivo tergolong cukup tinggi ditambah dengan 

persoalan pertama yaitu, banyaknya Penyelenggara Pemilu mengikuti 

sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP atas pelanggaran kode etik 

yang terjadi. Kedua, terjadinya peningkatan jumlah teradu yang signifikan 

dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengenai pelanggaran berdasarkan 

tingkat penyelenggara dan terkahir banyaknya jumlah teradu 

Penyelenggara Pemilu yang kemudian diputusankan oleh DKPP dari tahun 

2020 sampai dengan 2021 adalah sebanyak 921 teradu. Individu yang 

bertahun-tahun menjadi Penyelenggara seharusnya memiliki pengalaman 

dan kematangan tersendiri, namun ini tidak menjadi tolak ukur dalam 

sebuah ketaatan karena dalam banyak perkara yang disidangkan DKPP 

bahwa tidak sedikit yang terbukti melanggar kode etik Penyelenggara. 

Keahlian profesionalitas dan aspek empiris tidak cukup untuk menjadi 

Penyelenggara karena juga harus ditopang keilmuan dan profesionalitas 

secara spritualitas sehingga dapat mencegah pelanggaran yang terjadi.  
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B. SARAN  

Uraian pembahasan diatas menimbulkan beberapa poin-poin saran yang 

dapat peneliti kemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan pembenahan kode 

eteik Penyelenggara Pemilu, yaitu: 

1. Penyelenggara Pemilu masih perlu meningkatkan kapasitasnya dari 

berbagai aspek mulai dari manajemennya, kepemimpinannya, pemahaman 

profesionalitas spiritualitas dan pemahaman terhadap regulasi. Apabila hal 

ini dimaksimalkan maka Penyelenggara Pemilu dapat menjadi profesional 

dalam bekerja. 

2. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan kode etik bagi seluruh jajaran 

Penyelenggara Pemilu dan tetap memassifkan peran pencegahan DKPP 

yang diperkuat melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka 

maupun melalui media sosial dan media massa serta sarana virtual. 
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