
  1  Universitas Internasional Batam 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Negara Indonesia yang memiliki perkembangan pesat pada sistem 

Demokrasinya, yang tentunya tidak kalah bersaing perkembangannya dengan 

Negara-negara luar yang juga berkembang pesat demokrasinya. Berkaitan 

dengan demokrasi tentunya tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam 

pemilihan para elit politik penjabat-pejabat pemerintahan,demi mewujudkan 

pemilihan para elit politik yang berkompeten,kredible, dan bersih, tentunya 

tidak terlepas dari sebuah perbaikan sistem pemilihan para elit politik kearah 

yang jauh lebih baik lagi. Tidaklah mudah dalam melaksanakan perbaikan 

sistem pemilihan tersebut, karena sangat di perlukannya dukungan penuh dari 

seluruh masyarakat Indonesia.Sebagai bentuk Realisasi kedaulatan rakyat 

dalam bingkai demokrasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 

secara reguler dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia.1 

Konstitusi menjamin dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam 

menyalurkan hak-hak politiknya melalui sebuah mandat yang wajib di 

laksanakan oleh pemerintah yaitu pemilu. Pemilihan sebagai kekuasaan dan 

praktik pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan 

nilai-nilai yang berguna. Salah satu prinsip dasar demokrasi dan supremasi 

hukum adalah bahwa rakyat dijamin adil dalam mengekspresikan kedaulatan 

dan membangun negara yang demokratis. 

                                                            
1  Pan Mohamad Faiz, “Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui 
Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2018),hal.67 
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Sejarah berkaitan dengan pemilihan umum yang terjadi di Indonesia, 

pemilihan umum pertama terjadi pada Tahun 1955 yang dilaksanakan pada saat 

Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Menurut penilaian 

umum, pemilu pertama yang terjadi pada Tahun 1955 merupakan salah satu 

pemilu yang ideal dikarenakan berlangsung secara demokratis. Berbeda dengan 

pemilihan umum yang terjadi setelah tahun 1955( Orde Baru), pemilihan umum 

sendiri hanya di jadikan seremonial dalam mempertahankan kekuasaan, yang di 

dukung dengan perekayasaan sistem . peraturan hukum, tata cara, serta hasil 

pemilunya sekaligus. Namun setelah masuk kepada era reformasi, praktek 

kepemiluan mengalami perbaikian yaitu pemilu yang terjadi pada tahun 1999, 

Tidak hanya bertujuan membangun Indonesia yang demokratis, tetapi juga 

berharap untuk meletakkan dasar bagi kepemimpinan dan mendukung upaya 

untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Setiap pemilihan akan 

menimbulkan masalah atau pelanggaran pemilihan.  

Pelanggaran pemilu yang dimaksud disebabkan oleh rasa tidak puas 

terhadap kinerja Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Pelanggaran tersebut 

antara lain seperti kurang cermat dalam perhitungan suara, kebijakan yang 

sewenang-wenang yang menyebabkan kerugian bagi salah satu perserta pemilu, 

hingga adanya kecurigaan terhadap kerberpihakan kepada salah satu perserta 

pemilu,layaknya yang banyak di lakukan seperti intimidasi, money politik 

pemilih, pemalsuan identitas. Pelanggaran – Pelanggaran tersebut akan 

mengganggu tercapainya sebuah pemilu yang sukses, jika tidak segara ditindak 

melalui sebuah mekanisme proses penyelesaiannya atau (mekanisme hukum) 

yang secara tegas dan jelas. Pada gilirannya, hal itu dapat mengancam dan 
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mengabaikan hak konstitusional peserta pemilu dan publik. Setelah pemilihan 

umum 1999, pemilihan kedua periode reformasi terjadi pada 2004, ketika masih 

banyak pelanggaran. Meskipun KPU memiliki banyak pelanggaran peraturan 

dan pelanggaran Kode Etik, mereka kurang sensitif dalam hal tindak lanjut dan 

hanya mengandalkan hasil keputusan pengadilan. Berbagai pelanggaran.2 

Pemilihan umum (pemilu) adalah prasyarat untuk negara yang demokratis. 

Pemilu Itu ada sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dan memiliki 

dampak yang sangat luas pada pemerintahan atau perubahan rezim berikutnya. 

Ini melibatkan kebijakan yang akan dipilih oleh para pemimpin yang berkuasa. 

Karena itu, konsep demokrasi harus dikejar melalui pemilu yang demokratis, 

yaitu good governance yang sejalan dengan kehendak rakyat. Ketika 

melakukan pemilihan secara demokratis adalah cara untuk mendapatkan 

legitimasi rakyat, nilai-nilai demokrasi substantif seperti kesejahteraan, 

penegakan hukum dan realisasi hak-hak dasar warga negara dapat diwujudkan. 

Menurut ketentuan Pasal 22E, pemilihan umum konstitusi 1945 

diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Namun, setiap pemilihan curang dan harus dimanipulasi oleh semua komponen 

pemangku kepentingan pemilu. Artinya, peserta pemilu, pasangan calon, tim 

kampanye kandidat legislatif, anggota masyarakat dan bahkan potensi 

pelanggaran dapat ditanggung oleh penyelenggara pemilu sendiri.  

                                                            
2  Alan Wall dkk, Electoral Management Desaign: The International IDEA Hand Book. International 
IDEA, Stockholm, Swedia, h. 22-25, dalam Yulianto, Veri Junaidi, (at all.), “Memperkuat 
Kemandirian Penyelenggara Pemilu (Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara 
Pemilu)”, Position Paper Hasil Diskusi dan Analisa Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 
(KRHN), Jakarta, 29 November 2010, hal.11. 
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Dua lembaga yang memiliki kewenangan yang luas dalam mejalankan 

penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi pemilihan Umum (KPU) dan Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam hali ini kedua lembaga tersebut juga terikat 

kepada sebuah kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik  yang di maksud 

adalah dasar dalam berperilaku yang wajib di laksanakan, dilarang di lakukan, 

serta serbagai tolak ukur patut atau tidak patut perlakuan dalam setiap tindakan 

dan ucapan kedua lembaga tersebut sebagai satu kesatuan norma, filosofis, dan 

etis.Kode etik penyelenggara mulai berlaku atau terikat terhadap para 

pejabatnya sejak diucapkannya sumpah/janji hingga berakhirnya masa jabatan. 

Kewenangan Kpu dan Bawaslu yang begitu besar dalam penyelenggaraan 

pemilu menyebabkan adanya potensi kewenangan tersebut di salah gunakan, 

inilah yang menjadi dasar begitu pentingnya kode etik bagi penyelenggara 

pemilu.  

Selain dari pada itu terdapat sistem keadilan Pemilu (The Electoral Justice 

Sistems) juga menjadi pedoman pentingnya kode etik penyelenggaraan pemilu, 

mengenai tujuan dari sistem keadilan Pemilu, adalah memberikan perlindungan 

agar pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu tidak di rugikan serta di perlakukan 

tidak adil oleh penyelenggara pemilu.Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

dalam pemilu memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda, namun jika yang 

menjadi pelanggaran adalah pelanggaran administrastif maka di perlukan peran 

pengawas pemilu, bukan untuk langsung menyelesaikannya melainkan 

menerima laporannya, mengkajikan dan diteruskan ke KPU dan KPU daerah.  

Peranan Pengawas pemilu sangatlah besar dalam menyelesaikan sengketa 

yang terjadi selama proses pemilu serta dapat memberikan putusan final dan 
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mengikat ( final dan binding.). Jika dalam proses kepemiluan ditemukan atau 

Pengawas pemilu menerima laporan terkait jenis pelanggaran berupa pidana 

pemilu maka akan di teruskan kepada pihak-pihak yang berwenang yaitu 

kepolisian, kejaksaan,dan pengadilan.Selain daripada pelanggaran yang terjadi 

pada perserta pemilu juga tentunya perlu di seimbangkan dengan apabila 

pelanggaran tersebut di lakukan sendiri oleh penyelenggara pemilu maka wajib 

hukumnya untuk di tindak dan diproses melanggar yang peniliti sebut Kode 

Etik. 3 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu 

yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan terakhir 

menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menghasilkan sebuah produk 

kelembagaan yang menangani kode etik penyelenggara pemilu yang kita kenal 

sekarang sebagai Dewan Kerhormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). 

Sebelum adanya DKPP sebagai sebuah lembaga yang permanen,penindakan 

terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di lakukan oleh Dewan 

Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) dan Dewan Kehormatan 

KPU Provinsi serta Dewan Kehormatan Bawaslu dan sejak berlakunya Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011, seuruh kewenangan yang berkaitan dengan 

penyelesaian pelanggaraan kode etik penyelenggara pemilu, diselesaikan dan 

ditangani oleh DKPP. Oleh karena Penyelesaian dan Penanganan di lakukan 

oleh DKPP makanya DKPP berhak melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan 

                                                            
3 www.Jimly.com/Jurnal/perkembangan-dan-konsolidasi-lembaga-negara-pasca-reformasi diunduh 
pada tanggal 19 Juli 2019 Pukul 17.00 Wib 
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persidangan untuk memenuhi keadilan daripada para pencari keadilan( justice 

seekers).4 

DKPP telah menangani banyak kasus terkait pelanggaran kode etilk sejak 

lahir pada tanggal 12 juni 2012, DKPP memberikan efek jera terhadap para 

pelanggar dan juga memberikan sebuah kejelasan kepada (justice seekers) yang 

berada dalam posisi tertuduh atau tersandera dalam melakukan pelanggaran 

atau dalam kondisi di curangi tanpa ada tindakan apapun. DKPP, sebagai badan 

pengadilan moral, telah menangani pelanggaran kode etik penyelenggara 

pemilu, termasuk agenda pemilu yang diadakan setiap lima tahun, yaitu 

pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 

Kabupaten / Kota, dan pemilihan puncak regional dan regional. . Ada beberapa 

tahapan dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah, berdasarkan 

amandemen terhadap implementasi Pemilukada itu sendiri. Yang pertama 

adalah pemilihan lokal pasca konflik yang dipilih oleh DPRD. Undang-undang 

No. 23 tahun 2003 tentang pemerintah daerah mensyaratkan hal ini.5  

Tahun 2014 merupakan fase kedua ketika terjadinya perubahan pada cara 

pemilihan kepala daerah seeperti gubernur, walikota, dan bupati, dalam fase ini 

kepala daerah tersebut tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dipilih oleh 

DPRD sehingga belum bisa merealisasikan pemilukada, suara rakyat yang 

disampaikan melalui demontrasi pun terjadi. Hal ini disebabkan karena 

pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD bertentangan dengan 

                                                            
4 www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-Hukum diunduh pada tanggal 
19 Juli 2019 Pukul 18.30 Wib 
5 Jejen Fauzi Ridwan, “Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam 
Menegakkan Kemandirian, Integritas, Dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu 
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015,” ,hal.10. 
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nilai-nilai pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. sehingga pada akhirnya 

dibatalkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu Perpu, yang pada akhirnya 

menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai salah satu undang-

undang pemilukada serentak. Aturan ini mengkehendaki pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah serentak yang dilakukan pada 269 daerah, 9 

provinsi dan 224 kabupaten dan 36 kota, merupakan pemilu serentak pertama 

kali di sejarah Indonesia.6 

Tjahjo Kumolo merupakan menteri dalam negeri Indonesia, beliau 

mengungkapkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada secara serentak 

memiliki beberapa alasan yaitu:  

1. Pertama bahwa dalam hal kebutuhan politik merupakan salah satu gagasan 

dari adanya Pemilukada serentak dikarenakan penyelenggaraan demokrasi 

yang tak kunjung selesai dikarenakan politik.  

2. Kedua dikarenakan Pemilukada yang terjadi setiap hari tentunya membuat 

masyarakat menjadi lelah karena tidak bisa fokus pada kegiatan sehari-hari 

seperti berkerja dan lain-lain, Salah satu pendorong untuk menyelenggarakan 

Pemilukada secara serentak sehingga dapat terlaksana dengan teratur dan 

rapi. 

3. Ketiga dalam hal melaksanakan Pemilukada serentak telah mengurangi 

beban masyarakat dalam kegiatan politik sehingga warga bisa berkerja 

dengan fokus dan tenang. Salah satu tujuan dalam Pemilukada 2015 ini yaitu 

untuk mengurangkan biaya atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah 

                                                            
6  http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/mahfud-md-pilkada-langsung-itu-banyak-
mudaratnya-tapi-harus-dicari-jalan-tengah diunduh pada tanggal 31 Maret 2019 Pukul 20.00 Wib. 
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dan selain itu biaya kampaye dari calon kepala daerah juga dipertimbangkan 

disini.  

4. Keempat modal dari tim kampaye ketika Pemilukada serentak akan berakibat 

pada usaha pengembalikan modalnya jika pasangan calon tersebut menang 

dalam Pemilukada.  

Dampak dari terjadinya Pemillukada dalam memenangkan tim calon 

pasangan pemenangan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 

sehingga timbulnya potensi korupsi bagi para pihak yang berkepentingan 

contohnya seperti gubernur, walikota, dan bupati dan tim kampaye yang 

bersangkutan. Selain dari penyelenggaraan dinamika yang ada dalam 

Pemiukada. Pemilu juga harus mempertahankan asas-asas sesuai dengan asas 

yang berlaku di indonesia, yaitu harus di selenggarakan dengan adil dan jujur, 

harapanya agar setiap pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu calon 

pasangan, tim penyelenggaranan, dan tim kampaye dalam mengurangi 

pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu.7  

Salah satu sasarannya adalah dalam peningkatkan kapabilitas kemampuan 

pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa, selain itu juga 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di daerah. Sehingga 

timbulan tuntutan dalam demokrasi, apabila dalam Pemilukada tidak mampu 

mengeluarkan suatu pimpinan yang serah dengan aspirasi masyarakat maka 

tujuan demokrasi tidak akan tercapai. Hasil dari Pemilukada yang memiliki 

legittimasi yang kuat apabila diselenggarakan dengan integritas yang tinggi. 

Kajian Pemilu yang memiliki intergritas bisa tercapai jika ada data yang akuran 

                                                            
7  https://news.detik.com/berita/d-3964778/manuver-dpr-hapus-pilkada-langsung diunduh pada 
tanggal 31 Maret 2019 Pukul 20.00 Wib 
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tentang Pemilukada yang terjadi. Sehingga penelitian ini menjadi salah satu 

alasan yang membuat penelitian pernasaran untuk meneliti salah satu alasannya 

adalah DKPP adalah lembaga peradilan etika yang merupakan satu kesastuan 

sebagai penyelenggara  pemilu. Tujuannya adalah untuk menjaga agar 

terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil selain dapat memberikan integritas, 

kemandirian, dan kredibilitas juga dapat memberikan kepastian hukum dan 

penegakan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

Lembaga DKPP mempunyai sifat kemandirian dan keadilan restoratif. 

Dalam peradilan etika yang diselenggara oleh DKPP, tujuannya bukan saja 

dalam perubahanan sifat penyelenggaraan pemilu tetapi juga ditujuan pada para 

perserta pemilu agar bertindak profesional sehingga pemilu yang diselenggara 

memiliki suatu integritas. Selain itu DKPP sudah berada dibentuk sejak 2012. 

Pasti adanya suatu evaluasi kedepan bagaimana strategi-strategi yang akan 

dilakukan oleh DKPP dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang 

memiliki integritas, kemandirian, dan kredibilitas. 8 

Semakin berkembangnya zaman semakin banyaknya masyarakat yang 

melakukan pengaduan dan pelaporan akan penyelenggaraan Pemilu yang 

diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik. Sealin itu munculnya 

kesadaran publik bahwa dalam penyelenggaraan pemilu merupakan tanggung 

jawab segala pihak dalam suatu negeri. Tujuan dari hal ini diharpkan dalam 

memunculkan sifat aktif masyarakat dan mengurangi masyarakat yang apatis. 

Dalam penyelenggaraan pemilu sering kali terjadi masalah karena adanya 

ketidakpuasan akan penyelenggaraan pemilu. Masalah malasah tersebut karena 

                                                            
8  www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-Hukum diunduh pada tanggal 
19 Juli 2019 Pukul 18.30 Wib 
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KPU tidak dapat memberikan suatu keputusan atau kebijakan yang memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Contohnya seperti keputusan yang 

menyebabkan kerugian perserta pemilu, kekurang cermatan dalam perhitungan 

suara. Hal hal ini sering terjadi karena banyaknya kecurangan yang dilakukan 

dalam hal untuk memenangkan tim yang didukung. Masalah masalah ini tidak 

dapat dibiarkan, dan harus segera mungkin diselesaikan agar penyelenggaraan 

pemilu dapat terlaksana dengan jelas, tegas, dan memiliki integritas.9 

Masalah-masalah yang terjadi ini dapat memberikan ancaman akan hak-hak 

konsttusional para pihak yang berkepentingan bukan hanya pada peserta pemilu 

tetapi juga pada masyarakat. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam 

peyelenggaraan pemilu sangatlah penting dalam negara demokrasi, masyarakat 

memiliki harapan yang besar akan perbaiki penyelenggaraan pemilu. Oleh 

karena itu pemerintah membentuk DKPP yang tugas utamanya untuk 

mengimbangi dan mengawasi kinerja dari KPU, Bawaslu serta jajarannya. 

DKPP memiliki tugas yaitu dapat memeriksa dan memutusakan suatu aduan 

atau laporan adanya dugaan tindak pelanggaran kode etik dalam 

penyelenggaraaan Pemilu. Pembentukan DKPP berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP secara 

resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan anggota anggota sebagai berikut 

yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan 

Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Prof. Abdul Bari Azed dan Dr. Valina Singka 

Subekti, Ida Budhiati, SH., MH., dan Ir. Nelson Simanjuntak. Anggota anggota 

tersebut terdiri dari Lembagai DPR, Lembaga Pemerintahan, dan Lembaga 

                                                            
9 Loc. Cit. 
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KPU ataupun Baswalu. Pada Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “DKPP 

menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, 

integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Secara lebih 

spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, megadili, dan memutuskan 

pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 

anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran dibawahnya.”  

Harapan masyarakat pada lembaga DKPP yaitu dapat terlaksananya 

penyelenggaraan Pemilu yang baik dan adil tanpa adanya kecurangan-

kecurangan, maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga 

penyelenggaraan pemilu dapat memiliki integritas.Hal ini agar proses 

demokrasi di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak, 

Oleh karena itu, Karena adanya lembaga DKPP maka masyarakat akan semakin 

aktif dalam berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya terkait 

penyelenggaraan pemilu.10 

Pada awal Tahun 2019 tepatnya pada tanggal Tiga Januari Dua Ribu 

Sembilan Belas (03-01-2019) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

(DKPP) RI memberhentikan anggota Bawaslu Kota Batam, Suryadi Prabu. 

DKPP menggelar sidang putusan di Jakarta. Suryadi Prabu diberhentikan 

karena meminta sumbangan dengan cara memotong Uang Surat Perintah 

                                                            
10   www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-Hukum diunduh pada 
tanggal 19 Juli 2019 Pukul 18.30 Wib 
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Perjalanan Dinas (SPPD) kepada semua anggota Panwaslu Kota Batam pada 

bulan Oktober s.d Desember 2017 dengan dalih untuk untuk membangun kantor 

sekretariat Panwaslu Kota Batam, selain itu juga adanya anggaran yang kurang 

untuk menyewa kantor Panwaslu Kota Batam, anggaran tersebut sebesar Rp. 

155.000.000,- namum biaya sewa kantor ada selisih Rp. 5.000.000,- atau 

menjadi Rp. 160.000.000,-. Sidang digelar di Kantor Polisi Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau (Polda Kepri) tepatnya pada tanggal Sepuluh November Dua 

Ribu Delapan Belas (10-11-2018) Surat keputusan perkara itu bernomor 

280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018. Setelah melakukan 

pemeriksaan Saudara Suryadi Prabu terbukti melanggar kode etik, Saudara 

Suryadi Prabu diketahui melanggar kode etik karena meminta sumbangan 

kepada setiap anggota Panwaslu se-Kecamatan Kota Batam. Gara-gara itu, 

kinerja Panwaslu se-Kecamatan Kota Batam. Untuk memperbaiki kantor jebol, 

pembelian meja, pembelian tiang bendera dengan meminta honorarium 

Bawaslu se Kecamatan Kota Batam, sumbangan itu dipotong langsung dari 

honorarium Anggota Bawaslu lainnya. Dalam putusan dibacakan bahwa 

Saudara Suryadi Prabu berdalih kalau kegiatan tersebut merupakan sumbangan 

sukarela anggota Panwaslu se-Kecamatan Kota Batam. Selain itu DKPP 

menyimpulkan kegiatan tersebut atas usulan Saudara Suryadi Prabu. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam dan substantif dan dituangkan dalam bentuk tulisan 

skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN DEWAN 

KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 

280/DKPP-PKE-VII/2018 DAN 281/DKPP-PKE-VII/2018 TENTANG 
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PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA BADAN PENGAWAS 

PEMILU (BAWASLU) KOTA BATAM SAUDARA SURYADI PRABU.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan penjelasan pada latar belakang yang sudah dipaparkan 

diatas, maka peneliti memiliki fokus permasalahan dalam penelitian ini yakni: 

1. Apa yang menjadi dasar hukum terjadinya pemberhentian tetap anggota 

Bawaslu Kota Batam atas nama Suryadi Prabu yang tertuang dalam putusan 

DKPP Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan anggota DKPP dalam 

memututuskan putusan Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-

PKE-VII/2018 tentang pemberhentian tetap anggota Bawaslu Kota Batam 

atas nama Suryadi Prabu. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, tentu penelitian 

memiliki tujuan tertentu dalam penelitiannya, tujuan penelitiannya antara lain : 

a. Untuk menjelaskan dasar hukum pemberhentian tetap anggota Bawaslu 

Kota Batam atas nama Suryadi Prabu yang tertuang dalam putusan DKPP 

Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018 

b. Untuk menguraikan pertimbangan DKPP dalam memututuskan putusan 

Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan 281/DKPP-PKE-VII/2018 tentang 

pemberhentian tetap anggota Bawaslu Kota Batam atas nama Suryadi Prabu 
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D.  Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitiannya dapat bermanfaar bagi masyarakat 

luas, kaum akademis, manfaat yang di harapkan antara lain sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bantuan pemikiran serta ilmu 

pengetahuan dalam kepemiluan dan juga ilmu tata Negara.  

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tentunya 

melakukan penelitian dengan objek yang berkaitan dengan penelitian ini 

dan juga diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan kepustakaan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta di harapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran terkait kode etik yang di lakukan penyelenggara 

pemilu Bawaslu dan KPU beserta jajarannya. Terlebih lagi demokrasi 

yang terjadi di Indonesia harus di proses dan berjalan sesuai dengan apa 

yang di atur di dalam hukum tata negara yang di anut di Indonesia. 
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