
Kode Etik Penyelenggara Pemilu Untuk Menjamin Kualitas Pemilu 2009

Berdasarkan  pasal  110  UU No 22/2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu,  KPU dan 

Bawaslu  diwajibkan  untuk  membuat  kode  etik  bagi  penyelenggara  pemilu  paling 

lambat 3 bulan setelah Bawaslu terbentuk. Sayangnya sampai saat ini, 14 Juli 2008, 

kode  etik  seperti  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang  belum  juga  terbentuk 

padahal  rentang  waktu  3  bulan  yang  telah  dibataskan  oleh  undang-undang  telah 

terlewatkan. Perlu diketahui Bawaslu dilantik pada tanggal 9 April 2008. 

Permasalahannya bukan pada apakah KPU dan Bawaslu telah melanggar peraturan 

perundang-undangan atau tidak. Namun, lebih pada masalah yang substansial  kode 

etik tersebut sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu di tingkat bawah dan juga 

masyarakat  umum.  Kode  Etik  mendesak  untuk  segera  diterbitkan  karena  tahapan 

pemilu sudah dimulai sejak April yang lalu. 

Kode  etik  bertujuan  untuk  memastikan  terciptanya  penyelenggara  pemilu  yang 

independent,  berintegritas  dan  kredibel.  Di  dalam  kode  etik  tersebut  termaktub 

serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, serta 

aparat sekretariat KPU dan Panwaslu,  di semua tingkatan dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. Kode Etik ini untuk memastikan bahwa perilaku semua anggota 

penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain 

itu  Kode Etik  ini  juga membantu  sinergi  antara  aparat  sekretariat  dengan anggota 

KPU  attau  Panwaslu  di  setiap  tingkatan  yang  selama  ini  hubungan  kerja  antara 

sekretariat dan anggota komisioner dinilai kurang baik dan optimal. 

Selain itu dengan adanya Kode Etik Penyelenggara Pemilu juga untuk menunjukkan 

bahwa  penyelenggara  pemilu  memiliki  komitmen  untuk  mewujudkan  intergritas 

penyelenggaraan pemilu, menghindari conflict of interest, menjamin dan mendukung 

prinsip  non-partisan,  serta  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada  semua 

pihak yang berkepentingan di dalam pemilu. Absennya Kode Etik bagi Penyelenggara 

Pemilu  menyebabkan  sulitnya  penegakan  hukum  kepada  penyelenggara  yang 

melanggar perundang-undangan. 
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Salah  satu  masalah  yang  akan  ditimbulkan  dengan  belum  terciptanya  Kode  Etik 

Penyelenggara Pemilu adalah peluang timbulnya berbagai macam pelanggaran yang 

dilakukan oleh penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Mengingat sangat pentingnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi terselenggaranya 

Pemilu 2009 yang lebih berkualitas, kami koalisi LSM yang tergabung dalam KMPP 

(Koalisi  Masyarakat  Peduli  Pemilu)  mendesak  KPU  dan  Bawaslu  untuk  segera 

membuat, mengesahkan dan mensosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

Selama belum disahkannya Kode Etik tersebut KPU dan Bawaslu harus lebih ketat 

dan  selalu  melakukan  kontrol  dan  supervisi  kepada  jaringan  dibawahnya  untuk 

memastikan semua anggota dan staf sekretariatnya bekerja sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang telah ada. 

Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampai sampaikan dengan harapan mampu 

mendorong bagi terwujudnya Pemilu 2009 yang lebih demokratis dan berkualitas 

Jakarta 14 Juli 2008 

Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) 
1) Center for Electoral Reform (CETRO)  
2) Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI) 
3) Indonesia Corruption Watch (ICW) 
4) Indonesia Parliamentary Center IPC 
5) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) 
6) KIPP Indonesia
7) Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)  
8) Lingkar Madani LIMA 
9) Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
10) Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) 
11) Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) 

Informasi lebih lanjut hubungi: 
Partono, CETRO (081317897102)
Jeirry Sumampow, JPPR (08129948695)
Julianto, KRHN (08129631686)
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