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DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat

dan

keterwakilan

proporsional

perempuan

dengan

menurut

memperhatikan

perimbangan

jumlah

anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan
Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang tata
beracara Badan Kehormatan.

BAB I
PENDAHULUAN

Pembentukan BK di DPR merupakan respon atas
sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang

A.

LATAR BELAKANG.

buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan

konflik kepentingan. BK DPR melakukan penelitian dan

alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan

susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan

oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan

memperhatikan

akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai

perimbangan

dan

pemerataan

jumlah

anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan

bahan

DPR

Badan

merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan

Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan

Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan

dan

permulaan

tahun

sidang.

Anggota

pertimbangan

untuk

menjatuhkan

sanksi

atau
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dianggap

selesai

setelah

menyampaikan

rekomendasi

kepada Pimpinan DPR.
Berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap
parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR). BK DPR
dinilai belum optimal dalam mengarahkan anggota legislatif
bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya
itu, inisiatif dan respons BK DPR terhadap pelanggaran kode
etik yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih sangat
rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas putusan BK atas
perilaku anggota DPR tidak mampu memberikan sanksi yang
optimal bagi pelanggaran kode etik. Sanksi yang diberikan
belum mampu menimbulkan efek jera. Hal itu semakin
membuat BK terlihat tidak optimal dan efektif dalam
menjalankan tugas mereka. Muncul harapan, BK DPR lebih
terbuka dalam memroses suatu pelanggaran yang dilakukan
anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan yakin, BK
DPR telah menjalankan fungsi pengawasannya. Meski secara
umum masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada para
politikus DPR, sebab pandangannya kini sangat pragmatis,
untuk jabatan dan kekuasaan.

Oleh sementara kalangan disebutkan, bahwa di
internal

BK-DPR

terjadi

intrik-intrik

politik,

bukannya

menjalankan fungsi pengawasan bagi anggota DPR, malahan
mereka yang duduk sebagai anggota BK terjadi saling konflik.
Satu-satunya untuk mengurangi konflik di internal BK-DPR
yaitu dengan perombakan total, meski perombakan itu belum
bisa 1 dipastikan akan terjadi perubahan. Pembentukan BK di
DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja
sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal
rendahnya

tingkat

kehadiran

dan

konflik

kepentingan.

Sejauhmana kewenangan BK-DPR telah dijalankan? Kondisi
terakhir setiap partai yang ada di BK-DPR seperti telah
tersandera. Mereka sepertinya saling menutupi dan saling
bersandiwara ketika ada berbagai kasus-kasus yang melilit
dan menghimpit yang terjadi pada partainya masing-masing.
Mereka sudah saling melindungi bila terjadi keburukan pada
masing-masing. Karenanya, keberadaan BK-DPR sudah tidak
lagi efektif,- Harus ada kekutan yang dapat mencairkan
kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ada usulan agar
sebaiknya, anggota BK tidak hanya anggota DPR, harus ada
orang luar, harus ada masyarakat dan harus ada ahli pemilu
dan lain-lain.
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BK DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan

Kehormatan

DPR

RI

DPR

RI.

Sebagai

langkah

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan

penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan

oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan

Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang

akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai

diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh

bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauhmana

lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI

proses monitoring itu telah dilakukan? Seharusnya ada

yang sepenuhnya bersifat formil.

inisiatif dari fraksi untuk merotasi setiap anggotanya yang ada
di BK-DPR, anggotanya yang masih fresh dan tidak punya
konflik

kepentingan,

atau

sejauh

tidak

punya

konflik

kepentingan secara langsung. Tapi yang paling ideal adalah
orang luar yang tidak punya konflik kepentingan untuk masuk
ke dalam BK-DPR. Apa yang dilakukan oleh BK-DPR dengan
merubah komposisi, masih terkesan setengah-setengah. Ini
dilakukan untuk saling melindungi kepentingan masingmasing. Harus ada dorongan yang kuat terutama dari
masyarakat sipil agar keberadaan BK lebih efektif.

Dalam

praktek

kinerja

BK,

seringkali

terjumpai

berbagai argumentasi mengenai pasal-pasal dalam Peraturan
DPR RI tentang Tata Tertib maupun Kode Etik ketika BK
sedang membahas kasus tertentu. Sistem hukum Indonesia
secara historis adalah civil law system yang menekankan
pada fungsi aturan tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau Kode
Perilaku dapat diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh
posisinya berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di
Indonesia dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib
dan Kode Etik.

Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal
aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai

Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam

RI.

sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam

Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih

Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang

bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan

lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan dari UU,

sebagai

aturan-materiil

Badan

Kehormatan

DPR

Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat
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mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode

wilayah pengaruh rezim etika yang bila dirunut secara

Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara

filosofis-yuridis merupakan rumpun keilmuan filsafat hukum

lain. Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal aspek

berbasis ajaran hukum alam, yang dikonkretkan dalam Kode

materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai sebagai

Etik. Sedangkan aparat penegak hukum menggunakan

aturan-materiil Badan Kehormatan DPR RI. Sedangkan

aturan-aturan hukum positif yang mengikuti doktrin Hans

Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih bercampur antara

Kelsen tentang Reine Rechtslehre (ajaran hukum murni) yaitu

aturan materiil dan formil untuk Badan Kehormatan DPR RI

teori hukum positif yang berlaku di negara masing-masing.

DPR RI. Sebagai langkah penyempurnaan, berdasarkan

Hubungan antara Moral dan Hukum nampak jelas dalam

pengalaman praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam

ketentuan tentang imunitas. Seorang anggota parlemen tetap

masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan suatu

mempunyai kekebalan berupa tidak dapat dituntut di hadapan

aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan

pengadilan

Kehormatan DPR RI yang sepenuhnya bersifat formil.

mengumumkan rahasia negara, terorisme, tindak pidana

Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih
mendalam adalah bagaimana tata beracara BK DPRD yang
sudah diatur lebih rinci dalam PP No. 53/2005 dapat
ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK
DPRD tidak sertamerta didisain seperti lembaga peradilan.
Posisi BK-DPR dan BK-DPRD merupakan lembaga internal
DPR/DPRD yang tugas dan wewenangnya jelas pula

karena

pernyataan-pernyataannya,

kecuali

korupsi dan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 103 UU Susduk. Dalam penyidikan oleh penegak
hukum, anggota parlemen dapat dimintai keterangan oleh
penegak hukum setelah mendapat persetujuan dari Presiden,
Mendagri atau Gubernur. Sedangkan penyelidikan dan
verifikasi yang dilakukan oleh BK kepada anggota parlemen,
tidak membutuhkan ijin, sehingga imunitas tidak berlaku bila
berhadapan dengan BK DPR-RI dan BK DPRD.

dilaksanakan secara internal. Putusan BK berada dalam
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Sebagai

langkah

kritik

untuk

masa

depan

B.

PERMASALAHAN PENELITIAN.

pengembangan etik parlemen, maka dibutuhkan suatu

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam

Reformasi Etik dan Etika Terapan yang menyebar di seluruh

pelaksanaan penelitian tentang EFEKTIVITAS PUTUSAN

institusi negara. Adanya BK di parlemen belumlah cukup kuat

BADAN KEHORMATAN DPR/DPRD, adalah sebagai berikut :

pelaksanaan etika terapannya, bila tidak didukung oleh
lembaga etik di pemerintahan dan alat negara lainnya.

1.

Badan

Kehormatan

DPR/DPRD

perlu

dibentuk ?

Maraknya pembentukan lembaga etik di seluruh lembaga
negara amat berarti sebagai elemen pendukung etika terapan

Mengapa

2.

di bidang politik. Dengan demikian, konsideran pembentukan

Bagaimana penerapan pengambilan Putusan Badan
Kehormatan DPR/DPRD yang melanggar kode etik ?

BK baik antara konsideran filosofis dan yuridis masih
memerlukan penyempurnaan dalam hal pelaksanaan, refleksi

3.

konseptual, dan uji validitas terhadap berbagai aturan hukum

Bagaimana

Pengaruh/Dampak

Putusan

Badan

Kehormatan terhadap keanggotaan DPR/DPRD ?

positif. Tak terkecuali, Kode Etik DPR RI dan DPRD pun
membutuhkan kritik agar terdapat acuan moralitas yang
berjalan

sesuai

perkembangan

ketatanegaraan

4.

Bagaimana

Upaya

Penyempurnaan

Badan

Kehormatan DPR/DPRD ?

dan

kehidupan politik yang lebih matang. Dalam kaitan tersebut,
penelitian ini dipandang perlu dilakukan.

C.

TUJUAN PENELITIAN
Adapun

“EFEKTIFITAS

tujuan

dilakukannya

PUTUSAN

BADAN

penelitian

tentang

KEHORMATAN

DPR/DPRD” ini adalah untuk :
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1.

2.

Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan

2.

Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil

yang terkait dengan masalah hukum Badan Kehormatan

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar

DPR/DPRD di Indonesia, dalam hubunganya dengan

penelitian

permasalahan penelitian;

kepustakaan di bidang hukum, serta dapat menjadi

Meneliti

faktor-faktor

dilakukannya

yang

penyempurnaan

menyebabkan
Badan

perlu

bahan

Kehormatan

hukum

masukan

lebih

bagi

lanjut,

mereka

sebagai

bahan

yang berkeinginan

mendalami dan memahami mengenai aspek hukum

DPR/DPRD.

keanggotaan DPR/DPRD. Disamping itu, hasil penelitian
ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum

D.

KEGUNAAN PENELITIAN.

atau ilmu pengetahuan hukum sehingga kemungkinan

Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses

dapat bermanfaat untuk pengembangan teori hukum.

identifikasi

permasalahan

dan

analisis

data

penelitian

diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi

E.

METODE DAN DESAIN PENELITIAN

1.

Metode Pendekatan

maupun kalangan akademisi.
1.

Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan
dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi
masyarakat serta bagi kalangan praktisi maupun teoritisi
dalam

penyempurnaan

kebijaksanaan

dan

politik

hukum, dan penyempurnaan peraturan perundangundangan tentang Badan Kehormatan DPR/DPRD serta
pembangunan
umumnya.

dan

pembaharuan

hukum

pada

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif, karena ruang
lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam
praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum.
Pendekatan

yuridis

dilakukan

dengan

menggunakan

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan
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juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum,

berkaitan dengan fungsi dan peranan Badan Kehormatan

terutama

DPR/DPRD. Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

yang

berkaitan

dengan

masalah

penelitian.

Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan normatif

memberikan

dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan

penelitian ini.

jawaban

terhadap

permasalahan

dalam

menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang
berkaitan dengan permasalahan,1 dan juga pendekatan politik

3.

karena DPR/DPRD adalah termasuk lembaga politis dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya.
2.

kota Propinsi lainnya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian

4.

Deskriptif-Analistis. Bersifat deskriftif, karena

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai
segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analistis, berarti
2

mengelompokan, menghubungkan dan memberi makna, dan
dalam

Adapun lokasi penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini, adalah Ibu kota DKI Jakarta dan beberapa Ibu

Spesifikasi Penelitian

ini adalah

penelitian

ini

analitis

Lokasi Penelitian

berarti

mengelompokkan,

menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang

Metode Pengumpulan Data.
Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data

yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada
dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini

data sekunder adalah data yang bersumber atau diperoleh
dari

studi

dokumenter

Joenarto. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara. Bina Aksara,
Yakarta, 1983., hal. 22-24.
2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Statu
Tinjauan Singkat, Cetakan Ke II. Jakarta, Rajawali 1998., hal. 145.

atau

studi

kepustakaan.

Studi

kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder,
yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan
perundang-undangan

1

akan digunakan

yang

berlaku,

literature-literatur,

dokumen-dokumen, karya ilmiah yang berkaitan dengan
penelitian ini. Adapun responden penelitian ini, adalah para
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pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian ini,

4.3.3. Bahan Tersier, yang terdiri dari : Kamus

antara lain: Badan Kehormatan DPR/DPRD, pakar hukum,

Hukum,

masyarakat, dan Instansi terkait lainnya. Penentuan lokasi

Pendukung lainnya.

penelitian ditetapkan berdasarkan anggaran yang tersedia.

4.4.

Alat

Ensiklopedi

Penelitian

yang

dan

Kamus

dipergunakan

dalam

penelitian ini adalah :
Bahan Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah:

4.4.1. Studi

kepustakaan/Normatif

Studies),
4.3.1. Bahan Primer, yang mencakup peraturan
perundang-undangan
yurisprudensi

yang

yang

berlaku,

berkaitan

dengan

pokok permasalahan penelitian.

berbagai

literatur yang berhubungan dengan objek
penelitian, *-termasuk penelitian normatif
mengenai peraturan perundang-undangan

4.4.2. Studi Dokumen (Documentary Studies)

4.3.2.1. Hasil-hasil penelitian yang telah
sebelumnya

mempelajari

yang berhubungan dengan penelitian.

4.3.2. Bahan Sekunder, terdiri dari :

ada

yaitu

(Library

yang

terkait

dengan permasalahan penelitian.
4.3.2.2. Kepustakaan, termasuk bahan
dan hasil seminar dan konferensikonferensi serta ulasan massmedia, termasuk ulasan dalam
majalah hukum, majalah populer
dan surat kabar) yang berkaitan
dengan objek penelitian;

dari bahan primer dan sekunder. Data
yang dikumpulkan antara lain meliputi :
4.4.2.1. Data

terakhir

permasalahan

mengenai
penelitian

di

daerah penelitian.
4.4.2.2. Daftar
terbuka

Pertanyaan

baik

yang

maupun

tertutup

dan

wawancara

langsung

dengan

responden atas dasar guide line
yang telah disiapkan sebelumnya.
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5.

Metode Analisis Data

umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya

Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada
metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif
terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data
sekunder. Data yang berupa angka sedapat mungkin disajikan
dalam bentuk angka.

semakin

mendekati

efektivitasnya.

4

sasaran,

berarti

makin

tinggi

Dalam konteks dengan hukum, maka

efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai
keberhasilan kegunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam
mengimplemen-tasikan hukum itu sendiri dalam masyarakat.
Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan

F.

KERANGKA KONSEPSIONAL.

pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam

Untuk menyatukan pemahaman dalam penulisan
laporan

akhir

penelitian

ini,

dipergunakan

kerangka

tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar.
Secara umum Soerjono Soekanto (1983:62) menyatakan
bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain

konsepsional, sebagai berikut :

oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk
a.

oleh penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi

Efektivitas

bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu
Sebagai etimologi, kata efektivitas berasal dari kata

indikator berfungsinya suatu sistem hukum.

affective dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia
memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal
kata effectif yang memiliki makna berhasil guna. 3

Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa

Secara

hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha

Anom Surya Putra. Naskah Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara Bahan
Project Management untuk PROPER UNDP Bekerjasama dengan Sekretariat

Jenderal DPR RI, 2007., hal. 1.
4
Sondang P Siagian. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta,
Rineke Cipta, 2002., hal. 24.

3
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untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam



pergaulan hidu.5

Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuan-nya
didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya
(H. Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah

Dalam ilmui sosial, antara lain dalam sosiologi hukum,

ditentukan

masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan

sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.

apabila

menunjukkan

hubungan

keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.

terhadap kaedah-kaedah hukum pada umumnya telah
menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya

atau

Logeman).


Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah

6

tersebut

dipaksakan

Selanjutnya Soerjono Soekanto7 mengungkapkan juga

dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih
lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaedah hukum atau
peraturan tersebut kuranglah memenuhi tiga unsur sebagai

berlakunya

kaedah
oleh

tersebut

dapat

penguasa

(teori

(teori pengakuan).

segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam

kaedah hukum atau suatu peraturan berfungsi bahkan hidup

artinya

kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat

bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah

masyarakat bena-benar hidup dalam masyarakat, dan agar

efektif,



Hukum tersebut berlaku secara efektif, artinya sesuai
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.
Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa

bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan
terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil

8

berikut:

karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja,
melainkan

5

hal. 10.

memerlukan

beberapa

langkah

yang

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press, 1996.,

6

Ibid., hal. 20.
Ibid., hal. 53.
8
Ibid., hal. 20.
7
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memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau

Bahasa.Putusan (Keputusan) adalah Cak (ukuran)

bekerja:9

yang telah diputuskan.

Sekurang-kurangnya ada 4 (empat) langkah yang

b.

Keputusan adalah: Hasil pemutusan, yang telah

harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau

ditetapkan/sesudah

ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif),

sebagainya. Ketetapan, sikap terakhir (langkah) yang harus

yaitu:


10

dipertimbangkan,

dipikirkan

dan

dijalankan.

Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagai mana

c.

Badan Kehormatan DPR RI

ditentukan dalam peraturan/ hukum tersebut.


Adanya orang (individu/masyarakat) yang melaku-kan
perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar
hukum.



Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.



Orang-orang tersebut sebagai subyek maupun obyek
hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.



Badan

Kehormatan

DPR

RI

merupakan

alat

kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub
dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPRD, dan Badan Kehormatan DPR RI dibentuk oleh DPR
sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan

Berbeda halnya dengan periode 1999 – 2004 yang

kedua tahun 1989 halaman 715 disusun oleh Pusat

menyebut: ”Dewan Kehormatan” sebagai kelembagaan yang

Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Pengembangan

tidak bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini dapat
dibentuk oleh DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan

9

perilaku anggota DPR RI. Hingga periode 1999 – 2004
Ibid., hal. 57.

10

berakhir, tidak ada kasus yang berhasil diproses oleh ”Dewan

Ibid., hal. 57.
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Kehormatan”, sehingga dalam periode tersebut ”Dewan

pengelolaan

kehormatan” belum pernah terbentuk guna menjalankan

telah mereka buat atau tidak.

perusahaan itu memenuhi standar etika yang

tugas dan fungsinya dalam penegakan Kode Etik DPR RI.
Di sisi lain pembentukan Badan Kehormatan di
Indonesia, baik badan kehormatan DPR RI, DPRD Provinsi

G.

dan DPRD Kabupaten/Kota sebenarnya merupakan efek dari
munculnya gagasan Reformasi, Etik, Rezim Etik, Kode Etik
dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di daerah.
Keempat gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor
swasta (private sector).

Gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu
negara itu dilatarbelakangi oleh teori demokrasi. Teori ini
menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil
bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan
penentuan kebijaksanaan.11

Di tengah sistem ekonomi – pasar global,negara tidak
lagi mampu mengontrol, mengakses dan memberikan sanksi
terhadap permasalahan yang ada.

produk dan perusahaan yang dicurigai tidak menghargai
etika

instrumen

bisnis.

Reformasi

Akhirnya
Etik

Dalam kehidupan penyelenggaraan negara dewasa ini,
keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijaksanaan
tersebut dilakukan melalui sistem perwakilan, yaitu rakyat

Sebagai contoh, pelanggaran seringkali melakukan boikot

standar

KERANGKA PEMIKIRAN

perusahaan

dan

Rezim

menyusun

Etik

dengan

menunjuk wakil-wakilnya yang dipandang terpercaya untuk
membawakan aspirsai mereka di dalam pemerintahan.
Praktik kehidupan pemerintahan seperti ini sering diistilahkan
dengan sistem demokrasi perwakilan.12

memberlakukan Kode Etik, Kode Perilaku, serta mekanisme
monitoring

internal

atau

bahkan

membiarkan

auditor

independen untuk menyelidiki dan melaporkan apakah

hal. 70.

11

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.,

12

Arbi Sanit. Perwakilan Politik Indonesia. Rajawali, Jakarta 1995., hal.
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Dalam Praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga

dalam lembaga DPRD yang kesemuannya harus diatur jelas

legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin

dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pelaksanaan hak dan

dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada

kewajiban sebagai pengejawantahan dari tri fungsinya itu

suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili

harus dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat,

rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak

lingkungan dan terutama konstituen yang telah memberikan

rakyat. Adanya sejumlah kewenangan yang melekat dalam

kepercayaan penuh padanya untuk memperbaiki sistem

setiap daerah otonom inilah yang melegalisasi secara politis

pemerintah ke arah yang diinginkan seluruh elemen bangsa

keberadaan lembaga DPRD dengan kata lain lembaga

dan negara,

perwakilan rakyat hadir justru sebagai konsekwensi dari
DPR/DPRD adalah merupakan Lembaga legislatif yang

tuntutan yang inherent dalam konseptualisasi tentang otonomi
daerah, hal inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan
lembaga DPRD, dengan kata lain lembaga perwakilan rakyat
hadir justru sebagai konsekwensi dari tuntutan yang inherent

para anggotanya terpilih melalui mekanisme Pemilihan
Umum, sebagai sebuah Institusi, keberadaan sangat penting
dan

strategis

dalam

melaksanakan

perannya

guna

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and

dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah.13

clean governance) dalam menjalankan fungsinya perlu
Penguatan peran DPRD dimulai dengan intensifikasi
dan

ekstensifikasi

pelaksanaan

komitmen

moral

dan

profesionalitas. Komitmen tersebut menjadi sangat penting

lembaga legislasi, lembaga pengawasan dan lembaga

sebagai upaya untuk mewujudkan DPR/DPRD yang produktif,

repsentasi,

terpecaya dan beribawa.

ketiga

fungsi

DPRD

mengedepankan

yakni

Implementasi

Trifungsi

senantiasa

itu

selanjutnya

dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota
Anggota DPR/DPRD perlu menyadari bahwa tugas dan
208.

13

Arbi Sanit. Perwakilan Publik Indonesia. Rajawali, Jakarta 1985., hal.

tanggung jawabnya sangat berat, bukan hanya dalam konteks

203.
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horizontal terhadap konstituen, melainkan juga secara vertikal

Di era otonomi daerah ini, dengan bergesernya pusat-

kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah

pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan

termaktub

dalam

berbagai kegiatan lainnya di daerah maka konsekuensi logis

menjalankan tugasnya senantiasa mengacu pada peraturan

pergeseran tersebut harus diiringi dengan meningkatnya good

perundang-undangan yang ada.

governance di daerah. Akuntabilitas sebagai salah satu

dalam

sumpah

jabatan,

sehingga

prinsip good governance dewasa ini boleh dikatakan sebagai
Sebagai sebuah Institusi tentu saja DPR/DPRD harus
melaksanakan perannya dengan baik guna mewujudkan
pemerintahan

yang

terselenggaranya

baik

good

dan

bersih

governance

yaitu

yang

dengan

merupakan

prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai
tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal
tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban pemerintahan yang tepat, jelas dan
nyata

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna dan
bertanggung jawab. Menurut Sedarmayanti perlu diperhatikan
pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada
setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan
kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama pada

harga mati yang harus dilakukan. Akuntabilitas atau tanggung
gugat lembaga legislatif selain disebabkan oleh adanya
tuntutan perkembangan paradigma good governance dan
perkembangan demokratisasi juga karena kesadaran kritis
masyarakat yang sudah mulai tumbuh subur. Pada dasarnya
pemerintah mulai level pusat sampai daerah sebagai agen
pelaksana penyelenggaraan pemerintah diserahi ”kekuasaan”
oleh

rakyat

untuk

melaksanakan

pemerintahan

demi

mewujudkan perannya sebagai pelaksana pembangunan,
pembuat regulasi, pemberi layanan kepada masyarakat dan
pemberdaya masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sebagi
pihak yang diberi kekuasaan hendaknya memiliki kewajiban
mempertanggungjawabkan kekuasaan yang diberikan rakyat,
jika tidak demikian pemerintahanya akan menjadi taruhanya.

informasi masyarakat luas.

17

Supaya pemerintahan yang bersih dapat terwujud,
maka

pemerintahan

seharusnya

diselenggarakan



atau

prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good gavernance). Menurut UNDP (United Nations

“Responsivenes” (Daya Tanggap). Setiap institusi dan

berbagi pihak yang berkepentingan (stakeholder).


“Consensus

Orientation”

(berorintasi

Konsensus).

Development Programme), karakteristik atau prinsip yang

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai

dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan

penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda

pemerintahan yang baik meliputi :

untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang
terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan



”Participation” (partisipasi). Setiap orang atau warga

jika dimungkinkan juga dapat diperlakukan terhadap

masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak
suara

yang

sama

dalam

proses

keputusan, baik secara langsung, maupun melalui
lembaga

perwakilan,

sesuai

berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan

pengambilan

dengan

pemerintah.


aturan

memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki

kepentingan dan aspirasinya masingmasing.


maupun perempuan dalam upaya mereka untuk

”Rule Of Law” (Aturan Hukum). Kerangka aturan
hukum dan perundangundangan harus berkeadilan,

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.


ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan

“Effectiveness

and

Efficiency”

(Efektivitas

dan

efesiensi). Setiap proses kegiatan dan lembaga

hukum tentang hak azasi manusia.


“Equity” (Berkeadilan). Pemerintahan yang baik akan

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai

“Transparency” (Transparansi). Transparansi harus

kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya

dibangun dalam kebebasan aliran informasi.

berbagi sumber yang tersedia.


“Accountability”

(Akuntabilitas).

Para

pengambil

keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan

18

masyarakat

madani

memiliki

pertanggungjawaban

(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum),
sebagaimana

halnya

kepada

para

pemilik

(stakeholders).


“Strategi Vision” (Visi Strategis). Para pimpinan dan
masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka
panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan pembangunan manusia, bersama dengan
dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.



J. JADWAL PENELITIAN.
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A.

BAB II

disebut dengan “alat kelengkapan”. Alat-alat kelengkapan

TINJAUAN JURIDIS
BADAN KEHORMATAN DPR/DPRD

DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan sementara. Yang

PEMBENTUKAN

BADAN

KEHORMATAN

dimaksud alat kelengkapan tetap adalah unit kerja yang terus
menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni
selama 5 (lima) tahun. Keanggotaannya juga tidak berubah

DPR/DPRD

dari

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau

Sedangkan alat kelengkapan yang bersifat sementara hanya

sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu

dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu pula. Begitu

lembaga

juga dengan keanggotaannya, yang dapat digantikan tanpa

tinggi

Negara

dalam

system

ketatanegaraan

Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR

awal

sampai

akhir,

kecuali

ada

pemberhentian.

ada pengaturan mengenai masa keanggotaannya.16

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum

Alat-alat kelengkapan DPR diatur dalam dalam Bab V

yang dipilih melalui pemilihan umum.14 Sedangkan Dewan

Peraturan Tata Tertib DPR Tahun 2009. Alat kelengkapan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah parlemen lokal di daerah

tetap terdiri dari :

yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota.15 Dalam



Pimpinan;

konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya DPRD



Badan Musyawarah (Bamus);

merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan juga



Komisi;

sebagai



Badan Legislasi (Baleg);



Badan Anggaran;

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, baik DPR



Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN);

maupun DPRD memiliki beberapa unit kerja yang biasa



Badan Kehormatan;

wahana

demokrasi

dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah.

14
15

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah

16

http://www.Parlemen.net/site/idetails.php?docid=kelengkapan, diakses tgl

8 Mei 2011
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Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKAP); dan

Badan Kehormatan DPR/DPR, misalnya dalam kasus suap



Badan Urusan Rumah Tangga(BURT)

yang

diduga

melibatkan

anggota

Komisi

Keuangan,

Perbankan dan Perencanaan Pembangunan DPR dalam DPR
Salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap

periode 1999-2004 untuk melancarkan divestasi Bank Niaga

adalah Badan Kehormatan. Pada awal pembentukannya

oleh

Badan

Penyehatan

Perbankan

Nasional

(BPPN).

Badan Kehormatan termasuk dalam alat kelengkapan DPR

Demikian juga ketika muncul indikasi keengganan sebagian

yang bersifat sementara, namun dengan perubahan tata tertib

anggota DPR untuk menyerahkan formulir daftar kekayaan

DPR pada tahun 2004, alat kelengkapan ini berubah menjadi

yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat

alat kelengkapan tetap DPR. Badan Kehormatan DPR/DPRD

Negara (KPKPN, kini sudah digantikan perannya oleh Komisi

sebagai lembaga baru di parlemen Indonesia muncul seiring

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

dengan bergulirnya era reformasi yang menuntut perubahan

Badan Kehormatan dibentuk berdasarkan Pasal 98

dan perbaikan di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan

bernegara, termasuk perbaikan terhadap perilaku anggota

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ayat (2) point

DPR maupun anggota DPRD.

(g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk Badan

Badan ini sangat penting segera dibentuk sebagai

Kehormatan. Berdasarkan pasal 123 Undang Undang Nomor

reformasi etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat

27 Tahun 2009 disebutkan Badan Kehormatan dibentuk oleh

mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPR dan

DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat

DPRD. Ini merupakan sorotan atas tanggapan publik

tetap.

terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR, misalnya saja

Keputusan DPR-RI Nomor .08/DPR RI/2005-2006

terhadap hal rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan

Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada

adanya konflik kepentingan. Beberapa kasus pelanggaran

tanggal 27 September 2005, juga mendasari dibentuknya

kode etik inilah yang memunculkan desakan dibentuknya

Badan Kehormatan. Pasal 46 ayat (1) huruf e

Undang
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

kelengkapan ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan

Daerah bahwa Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Badan

kewajiban melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai

Kehormatan, dan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor

dengan amanat Undang Undang, Tata Tertib dan Kode Etik di

32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang

satu sisi. Di sisi lain, BK juga harus berada di dalam dilema

menyebutkan tentang pembentukan Badan Kehormatan

antara membela kepentingan publik dan menjaga citra, baik

DPRD, bahwa BK DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan

citra kelembagaan DPR RI maupun citra Partai Politik serta

keputusan DPRD.

anggota DPR.

Dasar pembentukan Badan Kehormatan diatur pula

Beratnya

tugas

dan

tanggung

jawab

Badan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang

Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

menunjang pelaksanaan fungsinya menegakan Citra DPR.

Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Pengaturan terkait Badan Kehormatan DPR harus juga

Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 50 ayat (1) yang

mampu

menyebutkan

alat

kinerjanya dapat ditingkatkan. Menurut Undang Undang

kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Badan

Kehormatan

merupakan

memperkuat

dari

sisi

kelembagaan

sehingga

Badan kehormatan DPR (BK DPR) adalah salah satu

Perwkilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

alat kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam

(MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Susunan dan Kedudukan

menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, akan meninjau kembali fungsi

di satu sisi sangat berguna dan di sisi lain memiliki tantangan

kewenangan dari lembaga perwakilan. Proses ini sangat

yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran

penting untuk memastikan perubahan yang berarti dari

kode etik yang kongkuren dan berjalan paralel dengan

pelaksanaan kewenangan beberapa perwakilan sekaligus alat

skandal kasus publik seperti korupsi juga membuat alat
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kelengkapan yang ada di dalamnya, termasuk Badan

Musyawarah diatur dengan peraturan DPR tentang Tata

Kehormatan DPR/DPRD.

Tertib. Selanjutnya menurut Undang Undang Republik

Ketentuan tentang Badan Kehormatan DPR diatur di

Indonesia

Nomor
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Tahun

2009

tentang

Majelis

dalam Undang Undang Susunan Kedudukan dan Tata Tertib

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan

DPR, Pasal 81 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, ayat

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1, point (g) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk

(MPR, DPR, DPD, dan DPRD) Pasal 302 ayat (1) point (f)

Badan Kehormatan. Selanjutnya ayat (2) dalam menjalankan

mengatur bawha alat kelengkapan DPRD termasuk Badan

tugsanya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang

kehormatan. Selanjutnya ayat (3) Ketentuan mengenai tata

tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Cara Pembentukan, susunan, serta tugsa dan wewenang alat

Menurut Pasal 83 ayat (6) ketentuan lebih lanjut

kelengkapan DPRD provinsi diatur dengan peraturan DPRD

mengenai tata cara penetapan pimpinan DPR diatur dengan

provinsi tentang Tata Tertib. Pasal 304 ayat (6), Ketentuan

peraturan DPR tentang Tata Tertib. Pasal 84 ayat 3

lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan

provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang Tata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinnan DPR diatur

Tertib.

dengan peraturan DPR tentang Tata Tertib Pasal 87.

Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan

parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR

penggantian pimpinan DPR diatur dengan peraturan DPR

dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama ”Dewan

tentang Tata tertib.Pasal 87, Badan Musyawarah dibentuk

Kehormatan” yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila

DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat

terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu

tetap.

kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada
Adapun Pasal 92, mengenai tata cara pembentukan,

Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain

susunan tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan

sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan
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Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera

Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat,

dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini

padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu

didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang RI Nomor

berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal

27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,

ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling

DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

hanya

tentang Pemerintahan Daerah.17

melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini

Badan

Kehormatan

sebagai

salah

satu

alat

kelengkapan DPRD baru beberapa tahun belakangan ini

sekadar

mengisi

absen

dan

pergi

lagi

untuk

tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata
publik.

muncul ke permukaan dan diberitakan media massa,
khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga
ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di

Adapun tugas dari Badan Kehormatan adalah:
1.

DPRD, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang

Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral
para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat

selanjutanya disebut BK DPRD menjadi sangat penting,

dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.
Badan Kehormatan ini semula adalah untuk menjawab

2.

Meneliti dugaan pelanggar yang dilakukan anggota

kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era

DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik

sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan

DPRD serta sumpah/ janji.

setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya
tanpa

ada

orang

lain

yang

memperdulikan,

apalagi

mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota

3.

Melakukan penyelidikan, unifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan Pimpinan DPRD masyarakat atau pemilih.

17

Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Perkembangan
dan Problamatika. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005., hal. 123.
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4.

Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan,

1.

Memanggil

anggota

yang

bersangkutan

untuk

verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap

huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh

dugaan pelanggaran yang dilakukan.

DPRD.
2.
5.

Meminta keterangan pelapor, sanksi dan/atau pihak-

Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD

pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta

berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti

dokumen atau bukti lain.

adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh

atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau

anggota DPR RI maupun anggota DPRD semakin banyak

pemerintah.

terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan
6.

Menyampaikan

laporan

atas

keputusan

Badan

Kehormatan kepada pimpinan DPRD.

kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini,
kewenangan BK DPR dan khususnya BK DPRD perlu
diperbesar. Menurut peraturan dewan perwakilan Rakyat RI

7.

Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, pasal 3:

yang terbukti melanggar kode etik DPRD.

8.

Badan Kehormatan membuat laporan dirinya pada

tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan

akhir masa keanggotaan.
Untuk

melaksanakan

berwenang:

fungsinya,

ayat (1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku

kehormatan,
Badan

merusak

tata

cara

dan

susunan

persidangan, serta merusak martabat lembaga.

Kehormatan


Ayat (2) Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus
menyadari

adanya

pembatasan

pribadi

dalam

bersikap, bertindak dan berperilaku.
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Adapun Pasal 30 menyebutkan bahwa ayat:

mencapai

mufakat.

Ayat

(2)

Dalam

hal

pengambilan

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak


Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam
melaksanakan

tugas

dan

wewenangnya

terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

harus
Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor

mematuhi peraturan tata beracaraini.


Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran

01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, Pasal 3: ayat (1) Anggota

dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam

DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat

tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan

merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan

dan/atau anggota Badan kehormatan, Pengaduan

suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga. ayat

ditindak lanjuti oleh Badan kehormatan berdasarkan

(2)

hasil rapat Badan Kehormatan.

adnya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan

Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus menyadari

berperilaku.
Adapun Pasal 33 menyebutkan:Ayat (1) Keputusan Badan
Kehormatan didasarkan atas: asas kepatutan, oral dan etika;

Adapun Pasal 30 menyebutkan bahwa: ayat (1) Pimpinan

fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan; fakta dalam

dan Anggota Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugas

pembuktian; fakta dalam pembelaan, dan tata tertib dan kode

dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara

etik. Ayat (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan

ini. Ayat (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan

DPR RI tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi

pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaiman diatur

terhadap

dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan

keputusan

Badan

Kehormatan

sebagaimana

dimaksud ayat (2) merupakan pelanggaran kode etik.

dan/atau

Anggota

ditindaklanjuti
Pasal 35: Ayat (1) Pengambilan keputusan dan rapat

Badan

Kehormatan,

pengaduan

oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil

rapat Badan Kehormatan.

Badan kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk
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Badan Kehormatan DPR RI dan Badan KKehormatan

Saat ini peran BK kembali dipertanyakan, terutama

DPRD perlu juga mengubah mekanisme yang selama ini

setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai

dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika

kasus, seperti korupsi maupun suap. Akibatnya, terjadi krisis

anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif,

moral maupun integritas yang kian parah dalam badan

tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu, BK DPR

aspirasi maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya

maupun BK DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons

perlu

tindakan angota DPR dan DPRD yang diduga menyimpang

kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan

dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan

Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka

internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama

menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik

ini, BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari

DPRD.

dikaji

bagaimana

tugas

dan

wewenang

Badan

masyarakat dan pimpinan DPR maupun DPRD. Selain pasif,
dengan posisi dan peran seperti itu membuat BK tidak
responsive. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di
sekitar DPR dan DPRD yang publik mengetahui dengan
sangat jelas.

B.

KOMPOSISI SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN
KEHORMATAN DPR/DPRD
Di dalam Pasal 57 Keputusan DPR RI Nomor .08/DPR

RI/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI
Di sisi lain, BK DPR dan BK DPRD juga belum berfungsi

ditetapkan bahwa : DPR menetapkan susunan keanggotaan

secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR

Badan Kehormatan menurut perimbangan dan pemerataan

dan DPRD. Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya

jumlah anggota tiap tiap fraksi, pada permulaan masa

sekadar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPR

keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 13 (tiga belas) orang.

menegakkan kode etik DPR.

Penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat

Badan Kehormatan dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan

paripurna. Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat

dan ditetapkan dalam rapat Badan kehormatan yang dipimpin

dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota Badan Kehormatan

oleh pimpinan DPR.18 Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR

yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan

dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

lain dari fraksinya.

DPR

Badan Kehormatan mempunyai sebuah Sekretariat.

menetapkan

Kehormatan

dengan

susunan

dan

keanggotaan

memperhatikan

Badan

perimbangan

dan

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan

pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan

pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan

masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang

ketua.

dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa

Mereka

dipilih

dari

dan

oleh

anggota

Badan

Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
dan

proporsional

dengan

memperhatikan

keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

keterwakilan

Pimpinan

Badan

Kehormatan

merupakan

satu

perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap

kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang

fraksi. Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari masing-

terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil

masing fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan.

ketua,

Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan mengajukan

Kehormatan

satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada

mufakat

pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan.

keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah

Rapat Badan Kehormatan diselenggarakan setelah

yang

dipilih

dari

berdasarkan

dan

dan

oleh

prinsip

proporsional

anggota

musyawarah

dengan

Badan
untuk

memperhatikan

anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas

penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan
18

diambil berdasarkan suara terbanyak. Penggantian pimpinan

Reny
Rawasita
Pasaribu,
Alat
Kelengkapan
http://www.parlemen.net/site/idetails. php?docid=kelengkapan

DPR;
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Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPR tentang

yaitu Mohammad Prakoso (F-PDI Perjuangan) sebagai

tata beracara Badan Kehormatan.

Ketua BK, Abdul Wahab Dalimunthe (F-PD) dan Nudirman
Munir

(F-PG)

sebagai

Wakil

Ketua

BK.

Taufik

mengharapkan dengan pergantian ini Badan kehormatan
dapat berkerja lebih efektif dari yang sebelumnya.
Rapat dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan
dari

Wakil

ketua

DPR

Taufik

Kurniawan

kepada

Mohammad Prakoso selaku Ketua BK untuk memimpin
rapat. Anggota BK yang diusulkan dari F-PD adalah Abdul
Gafar Patappe dan Salim Mengga, dari F-PG adalah
Edison Betaubun, dari F-PDI Perjuangan adalah Sri
Rapat Badan Kehormatan (BK) DPR, di Gedung
Nusantara II, beberapa waktu lalu yang dipimpin Wakil
Ketua DPR Taufik Kurniawan, menetapkan 11 (sebelas)

Rahayu, dari F-PKS adalah Anshori Siregar, dari F-PAN
adalah Abdul Rozaq Rais, dari F-PPP adalah Usman Ja’far,
dan dari F-PKB adalah Ali Masehan Moesa.

anggota BK DPR masa bhakti tahun sidang 2010-2011.
Penetapan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan

C.

TUGAS

DAN

KEWENANGAN

BADAN

rapat BK DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Taufik

KEHORMATAN DPR/DPRD

menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat konsultasi

Badan Kehormatan DPR adalah salah satu alat

pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi tanggal 13

kelengkapan parlemen yang penting. Tugasnya dalam

Oktober 2009, fraksi-fraksi telah mengajukan nama-nama

menegakan kode etik anggota, membuat alat kelengkapan ini

calon Pimpinan dan Anggota BK kepada pimpinan dewan,

disatu sisi sangat berguna dan disisi lain memiliki tantangan
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yang sangat berat. Maraknya kasus indikasi pelanggaran

 Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak

kode etik yang konkuren dan berjalan parallel dengan skandal

melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR;

kasus publik seperti korupsi juga membuat alat kelengkapan

atau

ini tugasnya semakin berat. Ada persoalan kewajiban

 Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan

melaksanakan fungsi alat kelengkapan sesuai dengan

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-

amanat undang-undang. Badan Kehormatan juga harus

undangan.
 Menetapkan

berada di dalam dilema, antara membela kepentingan public

keputusan hasil penyelidikan dan

dan menjaga citra, baik citra kelembagaan DPR RI, maupun

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

citra partai politik dan anggota DPR.

huruf a;
 Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud

Di dalam Pasal 59 Bagian Kedua Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR
RI/I/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI diatur

pada ayat (1) huruf b kepada pimpinan DPR.


Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan

tentang tugas Badan Kehormatan, yaitu : Tugas Badan

melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan

Kehormatan adalah :

DPR tentang kode etik DPR.19



Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan



terhadap anggota, karena :
 Tidak

dapat

melaksanakan

Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran
dalam

tugas

secara

berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
anggota DPR;

rangka

pelaksanaan

tugasnya,

untuk

selanjutnya disampaikan kepada BURT.


Di dalam pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor: 01/DPR
RI/IV/2007-2008 Tentang Tata Beracara Pelaksanaan

 Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota
DPR

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang
19

Undang tentang Pemilihan umun;

Dewan
Perwakilan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat

Rakyat;
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Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR RI

atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau

disebutkan juga tentang tugas Badan Kehormatan.

pemilih;
6. Menyampaikan

laporan

atas

keputusan

badan

kehormatan kepada paripurna DPRD; dan

Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :

7. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD
1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral
para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat

yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
8. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada

dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;

akhir masa keanggotaan.

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota
DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik

Untuk

DPRD serta sumpah/janji;

berwenang :

3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas
pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau
pemilih ;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh

melaksanakan

1. Memanggil

tugasnya,

Anggota

yang

Badan

Kehormatan

bersangkutan

untuk

memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap
dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
2. Meminta

keterangan

pelapor,

saksi,

dan/atau

pihakpihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta
dokumen atau bukti lain.

DPRD; dan
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD
berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti
adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD

SUSUNAN

KEANGGOTAAN

BADAN

KEHORMATAN

DPRD KABUPATEN SIDOARJO :
H. Sungkono(FPAN-PKS) : Ketua
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H. Choirut Tafta Zani (F-PD) : Wakil Ketua

yang kiranya tepat diacu sebagai dasar penyusunan model

H. Shodiqun Said(F-PKB)

putusan untuk pemberhentian anggota DPRD.20

: Anggota

Selain itu pula, supremasi Rapat Paripurna DPRD

dr.H. Wijon (F-PPP) : Anggota

berpotensi memberikan kesempatan bagi anggota yang telah

Drs.Ec.H.Unggul Prabawa,MM (F-GK2NU) : Anggota

diberi sanksi pemberhentian, untuk melakukan manuver

Pasal 59 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun

politik yang mengarah pada konflik kepentingan yang tentu

2005, menyebutkan tentang kewenangan Badan Kehormatan

saja berjalan kurang etik akibat pelaksanaan PP No. 53/2005.

DPR:


Memanggil

anggota

yang

bersangkutan

untuk

memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap

Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain
yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk
dimintai dokumen atau bukti lain.
Beratnya

tugas

dan

tanggungjawab,

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BADAN
KEHORMATAN DPR/DPRD.

dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan


D.

Badan

Kehormatan memerlukan penguatan kewenangan yang dapat
menunjang pelaksanaan fungsinya menegakan citra DPR.
Pengaturan terkait BK DPR harus juga mampu memperkuat
dari sisi kelembagaan sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
Namun di sisi lain, terdapat kendala yaitu adanya penyusunan

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan
dalam sidang verifikasi. Proses pengambilan keputusan
adalah verifikasi terhadap risalah atau transkrip rekaman
rapat dan/atau sidang verifikasi, pendapat etik seluruh
pimpinan

dan

anggota

Badan

Kehormatan.

Badan

Kehormatan menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan
verifikasi. Sebelum mengambil keputusan, seluruh hasil
sidang rapat Badan Kehormatan diverifikasi dan hasilnya
ditulis dalam lembar keputusan.

putusan BK-DPRD yang perlu memperhatikan berbagai
20

model-model putusan (peradilan atau lembaga etik yang lain)

http://badankehormatan.wordpress.com/page/4/
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Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan



Teguran lisan;

didasarkan atas:



Teguran tertulis;



Asas kepatutan;



Pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan dpr;



Fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi;



Pemberhentian



Fakta-fakta dalam pembuktian;



Fakta-fakta dalam pembelaan; dan



Tata tertib dan kode etik.

1.

dari

jabatan

pimpinan

dpr

atau

pimpinan alat kelengkapan DPR; atau


4.
Isi putusan terkait dengan terbukti atau tidaknya suatu

Pemberhentian sebagai anggota dpr.

Pelaksanaan Keputusan BK DPR
Dalam hal pelanggaran tidak terbukti, BK DPR

pelanggaran, disertai pemberian sanksi atau rehabilitasi.

menyampaikan

Selanjutnya hasil keputusan Badan Kehormatan disampaikan

pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi

kepada pimpinan DPR. Keputusan Badan Kehormatan

bersangkutan. Rehabilitasi yang dimaksud diumumkan dalam

bersifat final dan mengikat.

rapat paripurna DPR yang pertama sejak diterimanya

rehabilitasi

yang

bersangkutan

kepada

keputusan BK DPR oleh pimpinan DPR dan dibagikan kepada
2.

Jenis Amar Putusan Badan Kehormatan :


Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau



Menyatakan Teradu terbukti melanggar.

seluruh anggota DPR.
Dalam hal pelanggaran terbukti, pelaksanaan sanksi
kepada teradu masing-masing dilakukan sebagai berikut :


3.

Sanksi berupa teguran lisan disampaikan Badan

Rehabilitasi dan Sanksi. Jika tidak terbukti terjadi

Kehormatan kepada teradu di dalam rapat Badan

pelanggaran, dilakukan rehabilitasi terhadap teradu

Kehormatan.

Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran, keputusan disertai
dengan sanksi berupa :
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Sanksi berupa teguran tertulis disampaikan oleh Badan

dibacakan di dalam rapat paripurna DPR yang pertama

kehormatan kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi

sejak diterimanya keputusan BK DPR oleh pimpinan

yang bersangkutan.

DPR dan pemberhentian tersebut disampaikan oleh
pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan



dengan Keputusan Presiden.

Sanksi berupa pemindahan dari alat kelengkapan DPR
disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPR dan
pimpinan fraksi yang bersangkutan.



5.

Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan
DPR

atau

pimpinan

alat

kelengkapan

Pengaduan
(pimpinan,
masyarakat
)

DPR

disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPR dan
ditembuskan
bersangkutan.

kepada

pimpinan

Pemberhentian

fraksi

yang

MEKANISME PEMROSESAN ADUAN DI BK-DPR
(TATIB DPR). 21
Sekretariat
BK
Verifikasi
Administrasi

yang

dimaksud

Pengaduan
(pimpinan,
masyarakat
Pemanggilan (14
hari)
Penyelidikan,
Sanksi, rehabilitasi

Pimpinan DPR
Penyampaian
keputusan ke anggota
atau ke Presiden untuk
pemberhentian

dibacakan di dalam rapat paripurna DPR yang pertama
sejak diterimanya keputusan BK DPR oleh pimpinan
DPR.
6.


Sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan DPR
disampaikan oleh BK kepada pimpinan DPR dan
ditembuskan
bersangkutan.

kepada

pimpinan

Pemberhentian

fraksi

yang

PERBANDINGAN DENGAN BK – DPRD
Dasar Hukum : UU No.22 Tahun 2003 (Psl 91,94,98),

UU No.32 Tahun 2004 (Psl 46-49), PP 25 Tahun 2004 (Psl

yang

dimaksud
21

www.parlemen.net
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38-40, 43, 50-51), PP 53 Tahun 2005 (Psl 38, 50, 51-51c),

8.

Tatib dan Kode Etik DPRD.


Jumlah 3-5 orang (Kab/Kota), 5-7 orang (Propinsi),
proporsional,

bersifat

tetap,

ditetapkan

paripurna

(komposisi).


Berikut rangkuman pengaturan Pasal di dalam Tata
Tertib DPR RI terkait BK DPR:23

Tugas: evaluasi, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi

Point
Pengaturan
Kedudukan

atas aduan.


Wewenang

:

memanggil

anggota

pelapor/saksi, usulan sanksi (ke

(terlapor)

dan

Pasal
Pasal
56

Jumlah dan
komposisi

Pasal
57

Pengangkatan

Pasal
57

Tugas dan
wewenang

Pasal
59

Lingkup : disiplin, etika, moral, sumpah/janji, kode etik
dan pelanggaran tatib.



Sanksi (oleh paripurna DPRD): Teguran lisan dan
tertulis (kepada terlapor), pemberhentian sebagai
anggota (sesuai aturan perundangan).

7.

Mekanisme BK-DPRD (Berdasarkan PP 53 tahun
2005). 22
Pengaduan
(Pimpinan, masyarakat)

22

www.parlemen.net

Pimpinan
DPRD
Menerima,men
gabaikan, jika
identitas tidak
jelas (7 hari)

Substansi
Pengaturan
Dibentuk sebagai
alat kelengkapan
bersifat tetap

paripurna) dan

rehabilitasi (pimpinan).


Pengaturan tentang Badan Kehormatan DPR
diuraikan pada Bab XIII Pasal 56 sampai dengan
Pasal 63 Tata Tertib DPR RI.

Anggota BK

Tindak lanjut (7
hari),
penyelididkan.
Kesimpulan untuk
usulan ke Paripurna

Paripur
na
DPRD

Berjumlah 13
orang,
terdistribusi
menurut
Komposisi
Fraksi, memiliki
sekretariat
Dipilih dan dapat
diganti sewaktuwaktu oleh fraksi.

Penyelidikan dan
verifikasi atas
pengaduan.
Memanggil
teradu dan
pengadu.

Catatan
Untuk lembaga bersifat
tetap seharusnya
menjadi pekerjaan
utama dari anggota,
tidak disambi.
Komposisi
merepresentasikan
tekanan kepentingan.

Dapat saja diganti
karena fraksi membela
koruptor atau
pelanggar tatib dank
ode etik.
Sangat bergantung
pada pengaduan. Tidak
dapat berinisiatif.
Kewenangan yang
besar terkadang sulit
dilakukan. Pengaduan
harus langsung

Rapat (723
hari), Sanksi,Ibrahim. Z Fahmy Badoh, Anggota Badan Pekerja ICW dan Anggota
Koalisi Penegak Citra DPR RI : www.parlemen.net
Rehabilitasi
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Sifat rapat

Sanksi

Pasal
59

Pasal
62 dan
Pasal
63

Rapat bersifat
tertutup

Sanksi teguran,
larangan menjadi
pimpinan alat
kelengkapan,
pemberhentian

menunjuk orang, dapat
menjebak yang
pengadu. Dapat
memungkinkan tebang
pilih.
Tidak mendukung
akuntabilitas, karena
kebanyakan kasus yang
diadu terkait dengan
kepentingan publik.
Sanksi ringan. Tidak
melakukan rehabilitasi.

91 ayat (2) jo Pasal 94 ayat (2) UU Susduk terdapat
perbuatan-perbuatan

yang

dapat

dijadikan

sebab

pemberhentian anggota DPRD, yaitu:
a.

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD, yang
di dalam bagian penjelasan pasal ini telah diarahkan
pada anggota yang sakit terus menerus selama 3
bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat
dokter, atau tidak hadir terus menerus selama 3 bulan
berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

b.

Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu,

E. PEMBERHENTIAN

ANGGOTA

DPR/D

kecuali ketentuan tentang “keterlibatan dalam G

MELALUI

30S/PKI” yang telah diputuskan oleh Mahkamah

TINDAKAN BADAN KEHORMATAN DPR/DPRD

Konstitusi

Ketentuan dalam UU Susduk telah merinci secara
mendasar tentang perbuatan apa saja yang mungkin dapat

sebagai

ketentuan

yang

bertentangan

dengan UUD’45.
c.

Dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD,

diberikan sanksi pemberhentian oleh BK-DPRD. Meskipun

dan/atau

anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat namun BK-DPRD

anggota DPRD, yang tentu saja harus benar-benar

dapat melakukan pemberhentian terhadap perilakunya yang

mengacu pada perilaku-perilaku apa saja yang dilarang

jelas-jelas dapat dibuktikan telah melanggar Kode Etik dan

dalam Kode Etik DPRD;

tidak

melaksanakan

kewajiban

sebagai

peraturan perundang-undangan lain. Dalam ketentuan Pasal
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d.

Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana

mengurangi tugas BK-DPRD dalam mengambil putusan.

diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan

Ketentuan-ketentuan yang reduktif itu diantaranya adalah:

dalam hal ini Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) UU

a.

Ketentuan dalam Pasal 48 huruf d UU Pemda jo Pasal

Susduk jo Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda:

51 huruf d PP No. 53/2005 Perubahan atas PP

telah melarang anggota DPR, DPD, DPRD agar tidak

25/2004 Penyusunan Peraturan Tatib DPRD, bahwa

merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya,

BK

hakim pada badan peradilan, PNS, anggota TNI/Polri,

kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan

pegawai

yang

klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti

anggarannya bersumber dari APBN/APBD, pejabat

oleh DPRD; dimana terdapat istilah “rekomendasi”

struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan

yang sama sekali bertentangan dengan UU Susduk

publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter

yang tidak mengenal “rekomendasi BK DPRD” dan

praktek dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan

membuat

tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen; apabila

mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat,

anggota DPRD tidak melepaskan jabatannya maka

sebagaimana kita jumpai dalam UU Susduk;

BUMN/BUMD

sanksinya
berdasarkan

adalah
hasil

atau

tegas

badan

yaitu

lain

pemberhentian

pemeriksaaan

BK-DPRD

b.

DPRD

mempunyai

segala

putusan

tugas

etik

menyampaikan

BK-DPRD

tidak

Ketentuan dalam Pasal 51 huruf e PP No. 53/2005
yang

menafsirkan

lebih

lanjut

tentang

istilah

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5) UU

“rekomendasi” dalam UU Pemda, bahwa BK DPRD

Pemda.

mempunyai tugas menyampaikan rekomendasi kepada
pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila

Namun dalam hal tugas BK DPRD memutuskan sanksi

tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan

pemberhentian anggota yang amat kuat legitimasinya dalam

anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD,

UU Susduk, ternyata mengalami reduksi yang cenderung

masyarakat dan atau pemilih; sehingga penyusun PP
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c.

No. 53/2005 ini menambahkan aspek proseduril

perundang-undangan; yang cukup dualistis-kontradiktif

tentang rehabilitasi yang mereduksi dan mematahkan

untuk dilaksanakan yaitu antara memenuhi ketentuan

seluruh bangunan putusan etik BK-DPRD, serta

UU Susduk dimana BK-DPRD dapat memberhentikan

bertentangan dengan UU Susduk;

anggota secara internal, atau memenuhi ketentuan PP

Ketentuan yang bersifat proseduril dalam Pasal 51B

No. 53/2005 menekankan pada “suprremasi Rapat

ayat (2) huruf e PP No. 53/2005 yang menunjukkan

Paripurna”;

bahwa Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau
menolak kesimpulan BK-DPRD; sehingga nantinya
akan

terjadi

perbenturan

kepentingan

antara

kepentingan etika dan politik (conflict of interest);
d.

Ketentuan dalam Pasal 51C PP No. 53/2005 yang

BAB III

mengatur bahwa sanksi teguran lisan dan teguran

ANALISIS EFEKTIVITAS PUTUSAN
BADAN KEHORMATAN DPR/DPRD

tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada
anggota yang bersangkutan, dan disampaikan kepada
Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang

e.

A.

PENEGAKAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK

bersangkutan secara tertulis; yang nantinya akan

DPR/D

menciptakan situasi perbenturan kepentingan (conflict

Dalam

kurun

waktu

belakangan

ini,

berbagai

of interest) antara kepentingan politik Fraksi dan Partai

pelanggaran kode etik oleh anggota DPR maupun anggota

Politik versus BK-DPRD;

DPRD semakin banyak

terungkap mulai dari percaloan,

Ketentuan dalam Pasal 51C PP No. 53/2005 bahwa

pemerasan,

gunaan

sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD

permesuman. Maka untuk menyikapi ini,kewenangan BK DPR

diproses

dan DPRD perlu diperbesar. BK DPR dan DPRD perlu

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

penyalah

wewenang,

sampai
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mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam

mendapatkan dana operasional dari pihak ketiga dalam

menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPR

menjalankan fungsinya maupun dugaan gratifikasi yang

maupun anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif tapi

dilaporkan oleh masyarakat yang hampir tidak ada yang

lebih pro-aktif. Di sisi lain BK DPR maupun BK DPRD belum

diproses ke tingkat pemeriksaan. Respons yang lamban dari

berfungsi secara optimal, sehingga makin menambah beban

BK

citra DPR dan DPRD. Padahal BK diharapkan berperan tidak

penyimpangan anggota Dewan, baik yang mengarah ke

hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota

pelanggaran

DPR dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal

mengesankan ada persoalan serius di tubuh BK.

untuk menegakkan kode etik DPR.

secara

kelembagaan

kode

etik

terhadap

maupun

berbagai

perbuatan

bentuk

pidana,

Padahal BK merupakan ujung tombak yang vital untuk

Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPR RI pada 2008

menghindari

kekuasaan

DPR

dari

berbagai

bentuk

dapat dikatakan buruk. Hasil tidak memuaskan ini disebabkan

penyimpangan. Hal ini mengingat partai politik tidak terlalu

gagalnya BK dalam mencegah dan memperbaiki citra

banyak bisa diharapkan untuk menjadi pengawas yang cakap

anggota DPR yang terpuruk karena berbagai skandal yang

terhadap para anggotanya yang menjadi anggota legislatif

mereka

sepanjang partai politik justru menjadi tempat berkembang

lakukan,baik dalam

kaitannya

dengan

indikasi

perbuatan pidana (korupsi) maupun pelanggaran nilai-nilai

biaknya korupsi.

moral publik lainnya. Terungkapnya beberapa kasus korupsi

Jika dicermati lebih jauh, persoalan BK yang berujung

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan

pada tumpulnya pengawas internal anggota DPR dalam

anggota Dewan, baik periode 1999–2004 maupun periode

menjalankan fungsinya disebabkan beberapa faktor yang

setelahnya, menunjukkan bahwa kontrol internal di lembaga

fundamental.

DPR tidak dapat berfungsi efektif. Belum lagi kasus-kasus

Masalah tersebut dapat kita petakan menjadi tiga hal,

pelanggaran kode etik lain yang nyata-nyata terjadi,semisal

yakni lemahnya kerangka yuridis BK,posisi BK yang tidak

pelesir

ke

luar

negeri,

adanya

anggota

DPR

yang
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independen,

serta

kaburnya

pengertian

kode

etik

di

lingkungan DPR.
Badan Kehormatan selama ini dikerangkakan oleh tata

menjadi kurang relevan. Relevansi etika politik terletak pada
kemampuannya untuk mengelola kekuatan itu dan mengatur
kepentingan-kepentingan

kelompok

dengan

membangun

tertib DPR yang mengekang. Posisi BK disetting sebagai

institusi-institusi politik yang lebih adil. Dalam hal ini, seorang

pengawas internal yang mandul dan pasif karena tiadanya

anggota Badan Kehormatan idealnya menguasai Filsafat

wewenang untuk menjalankan kerja-kerja inisiatif.Dalam tata

Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk

tertib DPR,BK baru dapat bekerja jika dua syarat telah

refleksi mendalam yang memungkinkan kehidupan politik

dipenuhi, yaitu adanya laporan pengaduan dari masyarakat

mengungkap struktur-struktur, makna, dan nilainya secara

atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR dan jika ada

etis.

perintah dari pimpinan DPR. Sepanjang kedua syarat itu tidak

Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan

dimiliki BK, mereka tidak dapat bertindak apa pun meski

oleh Badan Kehormatan merupakan hal yang baru dalam

pelanggaran kode etik itu sendiri dilihat secara langsung atau

struktur politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, sistem

diketahui secara langsung oleh anggota BK.Desain BK yang

pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap

pasif membuat fungsi pencegahan maupun penindakan BK

manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit

menjadi tidak berjalan sama sekali.

dibedakannya antara isu dengan fakta. Secara konsisten,

Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan

Badan Kehormatan berupaya untuk melaksanakan sistem

wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-

pengawasan berbasis etika dengan berpegang setidaknya

normanya yang kurang memperhitungkan real politic. Kritik

pada 3 (tiga) hal, yaitu:

yang dilancarkan terhadap kinerja Badan Kehormatan adalah
sulitnya memisahkan politik dan moral. Karena, pemahaman
publik tentang politik masih belum didasari atas refleksi



Badan Kehormatan berusaha mengambil jarak
dan kritis terhadap realitas politik;

pelaksanaan Kode Etik, sehingga seakan-akan etika politik
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Badan Kehormatan senantiasa bekerja untuk

mengikuti Teori Etika Deontologi (wajib tidaknya perbuatan

melakukan

atau keputusan kita) atau Teori Etika Utilitarisme (berorientasi

pengujian

terhadap

nilai-nilai,

termasuk nilai-nilai moral dalam Kode Etik; dan

menyenangkan sebagian besar orang). Tantangan untuk

Badan Kehormatan tetap berada dalam suatu

menciptakan aturan Kode Etik yang berfungsi sebagai alat

perspektif tentang tujuan Kode Etik diterapkan di

penjamin kinerja, dapat dilihat secara umum sebagai

parlemen.

problema yang senantiasa dihadapi oleh Badan Kehormatan
Yaitu:

Dengan demikian, anggota partai politik yang telah
dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum dan masuk

1.

Kinerja Badan Kehormatan dengan suatu misteri

menjadi anggota parlemen dapat tunduk serta bertindak

keilmuan “Etika dan Hukum” yang belum terbuka.

kolektif berdasarkan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib.

“Badan Kehormatan bergerak dalam wilayah Etika atau

Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam

wilayah Hukum?” Pendapat semacam ini seringkali dijumpai

menjamin akuntabilitas seorang anggota Parlemen. Kode etik

baik di dalam Dialog, Rapat, maupun Sidang Badan

merupakan alat untuk menjamin proses kinerja seorang

Kehormatan, bahkan senantiasa on going debate di kalangan

anggota sudah mencapai standar etika politik yang sehat,

Anggota Badan Kehormatan. Perdebatan produktif tentang

yang bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak

“Etika atau Hukum” berjalan dengan melihat sejumlah

disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasian terhadap

ketentuan “perilaku etis” dalam Kode Etik yang berkaitan

peraturan yang berlaku.”

dengan hokum positif. Misalnya, perilaku menerima imbalan

Di sisi lain, “Apakah Kode Etik merupakan alat untuk

atau hadiah dari mitra kerja yang diatur dalam Kode Etik

menjamin proses kinerja seorang Anggota parlemen guna

mempunyai hubungan normatif dengan hukum positif yang

mencapai standar etika politik yang sehat?” Ini merupakan

mengatur tentang gratifikasi.

pertanyaan etis yang mempunyai relevansi sosialpolitik,
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Sejauh mana Badan Kehormatan akan memproses

2.

pengaduan dugaan penerimaan imbalan atau hadiah dari

Persoalan “Etika atau Hukum”
Kinerja

Badan

Kehormatan

dalam

pengambilan

mitra kerja, bila dalam ketentuan Kode Etik itu sendiri juga

keputusan yang bentuk formalnya terwujud dalam bentuk

merujuk kepada hukum pidana mengenai gratifikasi? “Apakah

sanksi. Hakikatnya, pengambilan keputusan etik apapun oleh

Badan Kehormatan berwenang memutus perkara tentang

Badan Kehormatan disertai dengan unsur kebebasan. Dalam

perilaku menerima imbalan atau hadiah dari mitra kerja,

praktek pengambilan keputusan berupa sanksi, Anggota

sekaligus perihal gratifikasi?” Tantangan yang terbuka adalah

Badan Kehormatan senantiasa dihimbau oleh nuraninya

di manakah batasan antara perkara Etik(a) dan perkara

sendiri

Hukum (Positif) itu sebenarnya? Pertanyaan kritis dari dalam

kepentingan Fraksi baik kepentingan ideologis, pragmatis,

Badan Kehormatan sendiri mengisyaratkan adanya problem

maupun praktis. Bersamaan dengan praktek pengambilan

epistemologis antara status keilmuan Etika dan Ilmu Hukum,

keputusan itu, Anggota Badan Kehormatan terlihat harus

dengan batasan kinerja Badan Kehormatan itu sendiri. Untuk

memanfaatkan

sementara, dalam menjawab pertanyaan kritis itu maka

keahliannya secara bebas dengan suatu rasa tanggung jawab

diajukan

dan

yang luas. Mengapa hal ini dikatakan “harus”? Ketentuan

proseduralis dalam sistem hukum Amerika Serikat. Melalui

dalam Kode Etik hanya mengatur perilaku dan ucapan

penelitian legislatif yang dilakukan National Democratic

tertentu tanpa mempunyai korelasi (hubungan yang kuat)

Institute for International Affairs, dalam sub tema “Hukum

dengan sanksi. Misalnya, terdapat Anggota yang terlibat

Pidana versus Peraturan Etik,”.

dalam perilaku dan ucapan yang diskriminatif terhadap suku

suatu

pendekatan

yang

praktis,

teknis,

untuk

tidak

berpihak

seluruh

akal

atau

budi,

tidak

terikat

kemampuan,

pada

dan

tertentu di Indonesia.
Dalam Kode Etik tidak diatur bahwa perbuatan tersebut
merupakan perilaku yang melanggar kewajiban dan dapat
dijatuhi sanksi Teguran Tertulis. Akibatnya, Anggota Badan
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Kehormatan harus bekerja keras untuk menafsirkan seluruh

sanksi itu (juga) baik pada dirinya sendiri sebagai Anggota

ketentuan dalam Kode Etik berdasarkan data-data yang

Badan Kehormatan. Dengan demikian, dalam pengambilan

terungkap dalam penyelidikan, verifikasi, dan Sidang Badan

keputusan tersebut, Anggota Badan Kehormatan bebas

Kehormatan.

dalam

Seandainya

nilai-nilai

yang

dianut

oleh

melakukan

penghayatan

tentang

norma-norma

masingmasing Anggota Badan Kehormatan itu tidaklah sama

kewajiban dalam Kode Etik. Berbeda halnya dengan adanya

mengenai apa makna kewajiban dan diskriminasi itu, niscaya

unsur keharusan dalam membuat sanksi terhadap Anggota

penjatuhan sanksi merupakan problem psikologis dan sosial

yang dicontohkan di atas, maka seolah terdapat rumus: “Jika

atau suatu aksi politik. Hal ini berarti membuat Anggota

menjatuhkan sanksi X, maka Saya harus melakukan Y”. Hal

Badan

ini lazim disebut Imperatif Hipotesis Problematis.

Kehormatan

tidak

memiliki

kebebasan

dalam

menjatuhkan sanksi sebagaimana peneliti pahami dalam sisi

Imperatif ini bukanlah imperatif moral. Dalam contoh di

pandang Etika sebagai ilmu pengetahuan. Padahal, unsur

atas, maka tindakan pemberian sanksi digunakan sebagai

kebebasan dalam praktek pengambilan keputusan etik lebih

sarana untuk tujuan tertentu (popularitas, misalnya), dengan

penting

syarat-syarat tertentu pula seperti mencari pasal-pasal dalam

daripada

sekedar

unsur

keharusan

melalui

penjatuhan sanksi.
Pendapat

Immanuel

Kode Etik agar bisa menghukum Anggota parlemen seberatKant

yang

sebagian

besar

beratnya. Hal ini kuranglah etis bila dipandang dari sisi

diapresiasi oleh Filsafat Hukum yaitu tentang kewajiban,

pendapat Etika Immanuel Kant. Namun demikian, pendekatan

selayaknya dihayati sebagai suatu keharusan tanpa syarat.

Etika Immanuel Kant sebagaimana sedikit diuraikan di atas

Hal ini lazim disebut Imperatif Kategoris sebagai dasar

belumlah cukup untuk menjernihkan problema rasionalitas

kehidupan moral manusia. Dalam konteks Imperatif Kategoris,

pengambilan keputusan terhadap perkara etik.

Anggota Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi bukanlah
untuk mencapai tujuan tertentu (popularitas, misalnya),
melainkan sebagai bentuk penghayatan bahwa penjatuhan
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3.

Kinerja Badan Kehormatan terkait dengan tata

Bertitik tolak dari apa yang telah disebutkan diatas maka

aturan Etika Legislatif yang lebih ketat, seperti

Kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan

Kode Perilaku (code of conduct).

kehormatan DPRD disebabkan oleh :

Kebutuhan untuk memperbaharui rumusan Kode Etik (code of

1.

Hambatan External yaitu peraturan Perundang-

ethics) merupakan “kebutuhan jangka pendek yang tak-

undangan.

terelakkan”, sedangkan keinginan untuk menyusun Kode

Salah satu contoh terlihat dari kelemahan tekhnik

Perilaku (code of conduct) adalah “keinginan jangka panjang

penelitian pada Pasal 51 B Peraturan Pemerintah Nomor 53

yang tak dapat diabaikan”.

Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemeriksaan dokumen
hanya dicukupkan pada bukti formil berupa dugaan tertulis

Badan

Kehormatan

dalam

pelaksanaan

tugas

dan

dan identitas pelapor dan juga badan kehormatan melakukan

wewenangnya sebagai lembaga penjaga moral memiliki

penelitian

dan

pemeriksaan

pengaduan/laporan

melalui

kendala yang cukup besar hal ini bisa terlihat dari indicator

permintaan keterangan dan penjelasan pelapor saksi dan

rasional tentang:24

atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau
bukti lain. Hal ini terlihat bisa menimbulkan penafsiran yang

o Tata Kerja, tata hubungan penyelenggaraan tugas dan
kewenangannya
o Sikap anggota DPRD dalam penyampaian pendapat,
tanggapan, jawaban dan sanggahan

berbeda, putusan atau kesimpulan atau rekomendasi etik dari
Badan Kehormatan DPRD merupakan keputusan etik dan
bukan keputusan politik sehingga tidak perlu ditolak atau
diterima dalam Rapat Paripurna DPRD.

o Sanksi dan rehabilitasi

24

Mochamad Isnaeni Ramadhan, Peran BK-DPRD dalam Penegakan
Etika, makalah disampaikan pada Legislatif Confernce International Network for
Regional Development, Jakarta tanggal 8-9 September 2006 Hal. 4
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2.

o

Hambatan Internal Anggota badan Kehormatan hal

Membuat keputusan seadil-adilnya terhadap

ini tercermin dari kelemahan para anggota Badan

Anggota yang sedang berada dalam proses

Kehormatan yang juga berasal dari internal DPRD

hukum, berdasarkan norma-norma Kode Etik.

yang tentu saja memiliki kecenderungan subjektif
dalam

penyelenggaraan

tugas

dan

kewenangannya.

B.

INDEPENDENSI KEANGGOTAAN BK DPR/D
BK DPR secara keanggotaan tidaklah independen.

Berdasarkan hasil berbagai kendala di atas, Badan

Bisa dikatakan BK dilahirkan dengan membawa cacat

Kehormatan dan sekretariat Badan Kehormatan melakukan

bawaan. Pasalnya, keanggotaan BK yang dipilih dari anggota

upaya-upaya untuk mengatasi penyelesaian pelanggaran

DPR itu sendiri menyulitkan BK untuk menjalankan fungsi

Tata Tertib dan Kode Etik yaitu antara lain:

pengawasan secara mandiri (minim intervensi). Dalam situasi



Meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik

di mana fraksi yang menjadi kepanjangan tangan partai politik

secara internal maupun eksternal terhadap anggota

membawa misi yang berbeda dengan misi BK, acap BK

DPRD.

menjadi tidak berdaya. Partai politik beserta elite partai yang




Proaktif

terhadap

laporan-laporan

yang

dapat

masih kental dengan praktik korupsi bukan merupakan lawan

dipertanggungjawabkan.

sepadan BK. Karena bisa saja anggota BK tiba-tiba

Tidak melakukan intervensi proses peradilan karena

dipindahkan oleh fraksi atau dikenai pergantian antarwaktu

tindakan badan kehormatan berada pada wilayah

(PAW) oleh partai politik jika muncul pertentangan yang

moralitas dengan cara yaitu :

keras, terutama jika dihubungkan dengan peran BK dalam

o

Meneliti syarat sahnya pengaduan.

membangun good governancedi DPR.

o

Meneliti perilaku tersebut apakah termasuk
dalam perbuatan hokum atau perilaku etik.

Pasal 57 tata tertib DPR mengenai pengangkatan
anggota BK mengatur soal wewenang besar bagi fraksi untuk
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mengganti sewaktu-waktu anggotanya yang ditempatkan di

pengawasan yang efektif. Khusus untuk isu legal framework,

BK. Dengan bekal independensi yang sangat minim dan

BK harus diset sebagai lembaga pengawas anggota DPR

kondisi yang rentan campur tangan fraksi, keputusan BK acap

yang

menjadi tebang pilih. Untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran

tugasnya. Dengan demikian, kewajiban atau syarat adanya

kode etik yang melibatkan partai berkuasa atau elite partai

laporan pengaduan masyarakat dan perintah dari pimpinan

berkuasa,BK sulit diharapkan tampil maksimal. Akan tetapi

DPR sudah semestinya dihapus. BK DPR juga perlu

bagi anggota DPR yang posisinya sebatas anggota saja, BK

diposisikan

dapat mengambil putusan yang besar semisal memecatnya

masyarakat dalam komposisi keanggotaan BK. Mengingat

dari keanggotaan DPR. Masalah terakhir BK adalah tiadanya

tugas dan fungsi DPR bukan seperti profesi lain semisal

definisi yang konkret dan operasional atas apa yang disebut

dokter,

sebagai pelanggaran kode etik. Berkaca pada ketentuan tata

kecakapan spesifik, tidak ada hambatan teoritis maupun

tertib DPR, yang dimaksud sebagai pelanggaran kode etik

praktis untuk menempatkan representasi publik sebagai

saat

mengenai

anggota BK. Anggota DPR terpilih pada Pemilu 2009 perlu

pelanggaran pidana. Hasilnya, BK terkesan harus menunggu

mereformulasi definisi pelanggaran kode etik yang lebih

proses hukum bagi anggota DPR diputus oleh pengadilan

spesifik, operasional, dan berorientasi pada pencegahan.

terlebih dahulu sebelum memutuskan sanksi. Hal ini dapat

Maksudnya,apa yang disebut sebagai kode etik tidaklah sama

kita lihat dari kasus dugaan suap Bank Indonesia yang

dengan pelanggaran pidana. Karena sifatnya mencegah,

melibatkan semua anggota Komisi IX DPR RI periode 1999–

pengertian pelanggaran kode etik adalah keadaan di mana

2004. Hingga saat ini,BK belum mengambil tindakan apa pun

anggota DPR melakukan sesuatu yang berpotensi melahirkan

untuk menegakan kode etik.

perbuatan pidana.Pendek kata, pelanggaran kode etik

ini

identik

dengan

pengertian

hukum

memiliki

wewenang

independen

insinyur,

atau

proaktif

dengan

pengacara

dalam

menjalankan

memasukkan

yang

unsur

membutuhkan

Oleh karena itu, dimasa mendatang BK DPR perlu

bukanlah pelanggaran pidana itu sendiri. Dengan berbagai

ditata ulang. Hal ini penting untuk menghasilkan pola

perubahan di atas, diharapkan BK DPR ke depan dapat
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bekerja secara lebih baik untuk menciptakan situasi yang

Acuan moralitas dalam Kode Etik disusun dalam norma

kondusif bagi praktik politik yang etis dan jauh dari

larangan, kewajiban dan kepatutan.

penyimpangan

kekuasaan.

Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap
tingkah laku Anggota DPRD. Prosedur yang berlaku untuk

C.

HUBUNGAN TATIB DPRD DENGAN KODE ETIK

DPR/D.

menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sebaiknya
tetap mengikuti ketentuan dalam PP No. 53/2005. Tahapan-

Antara Tatib DPRD dan Kode Etik DPRD merupakan 2

tahapan dalam PP tersebut sudah cukup jelas, meskipun

(dua) hal yang berbeda namun sekaligus merupakan bagian

terdapat kritik seperti adanya putusan BK DPRD yang dapat

yang tak terpisahkan. Dalam Pasal 102 UU Susduk, Tatib

diterima atau ditolak oleh Rapat Paripurna DPRD. Karena, hal

berfungsi

ini cenderung akan mempengaruhi kinerja etik BK DPRD

untuk

memperjelas

pelaksanaan

tugas

dan

mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga, serta berlaku

dengan kinerja politisasi.

untuk kepentingan intern masing-masing lembaga. Lebih

Tindakan Badan Kehormatan terhadap Anggota

lanjut dijelaskan bahwa dalam Tatib tersebut setidaknya diatur

Dewan yang dalam proses hukum. Dalam pendekatan

mengenai tata cara “pengaturan protokoler dan kode etik

Ajaran Hukum Murni (Reine Rechtslehre), Hans Kelsen

serta alat kelengkapan lembaga.” Dengan demikian, dalam

menjelaskan bahwa Teori Hukum Positif bersih dari unsur

pendekatan teori hukum, Tatib DPRD merupakan pengaturan

moral dan unsur politik. Pandangan ini dipengaruhi oleh

yang bersifat formil sedangkan Kode Etik DPRD merupakan

kategori Immanuel Kant tentang kewajiban moral dan

pengaturan

dalam

kewajiban hukum. Oleh karena itu, seringkali dipilah antara

pendekatan Etika atau Ilmu tentang Etik, Tatib DPRD

Moral dan Hukum, dan dalam hal ini Moral menjadi

merupakan prosedur etika terapan (applied ethics) untuk

pertimbangan utama BK DPRD untuk melihat kasus yang

melaksanakan acuan moralitas dalam Kode Etik DPRD.

sedang dalam proses hukum. Dalam ketentuan Kode Etik

yang

bersifat

materiil.

Sedangkan
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terdapat norma larangan untuk tidak melakukan intervensi

Keputusan. Sedangkan di sisi lain, terdapat istilah Sidang BK

proses peradilan. Hal ini berlaku bagi Anggota DPRD dan

yang

Anggota BK khususnya agar tidak melakukan intervensi

mendengarkan pembelaan dari Anggota yang diadukan oleh

proses peradilan. Tindakan Badan Kehormatan berada dalam

masyarakat/konstituen atau Pimpinan DPR RI.

wilayah Moralitas dengan cara: 1) meneliti syarat sahnya

materinya

Komposisi

adalah

penyelidikan,

anggaran

Badan

verifikasi

dan

Kehormatan

dan

pengaduan, 2) meneliti perilaku tersebut apakah termasuk

Program

dalam perbuatan hukum atau perilaku etik, serta 3) membuat

Sekretariat

keputusan seadil-adilnya terhadap Anggota yang sedang

Kehormatan DPR RI. Mengenai mata anggaran dan rencana

berada dalam proses hukum, berdasarkan norma-norma

program kegiatan sebaiknya disusun sesuai dengan tugas

Kode Etik. Apabila proses hukum itu telah mendapat kekuatan

dan wewenang BK DPRD.

hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) maka BK DPRD
dapat melakukan pemeriksaan dari sisi Moralitas, Kode Etik
dan prosedur penerapan yang diatur dalam PP No. 53/2005
dan Tatib DPRD.
Badan Kehormatan mengadakan rapat dengar
pendapat

dengan

partai

politik

dan

masyarakat

(konstituen). Selama ini BK DPR RI jarang atau hampir tidak
pernah mengadakan RDP secara formal dengan parpol dan
masyarakat/konstituen. Dalam Tatib DPR RI hanya terdapat
Rapat

BK

(penyusunan

yang

lazimnya

merupakan

agenda sidang) dan

Rapat

Rapat

Intern

Pengambilan

Kegiatannya.
Jenderal

Tindakan

DPR

Badan

Hal
RI

ini

merupakan

c.q.

otoritas

Sekretariat

Kehormatan

Badan

terhadap

ketidakdisiplinan anggota dewan dalam hal kehadiran
dan mengikuti setiap kegiatan dewan?
Dalam Kode Etik diatur bahwa ketidakdisplinan diukur dengan
ketidakhadiran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis.
BK mengambil inisiatif untuk meminta daftar kehadiran agar
ketidakdisiplinan terlihat secara faktual dan akurat. Hal ini
merupakan tanggung jawab kolektif dari Anggota untuk
meningkatkan martabat dan kinerja Anggota itu sendiri.
Dalam proses persidangan, BK memanggil Anggota yang
diduga tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dan memberikan
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sanksi Teguran Tertulis bila terbukti benar adanya tidak hadir

dahulu pada Pimpinan DPRD dan tembusan pengaduan itu

dalam rapat tersebut.

diserahkan masyarakat kepada BK DPRD. Apabila 7 (tujuh)
dalam

hari kemudian, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan

memberikan teguran terhadap anggota dewan. Dalam

tersebut kepada BK DPRD, maka pengaduan tersebut dapat

Tatib DPR diatur mengenai sanksi Teguran Tertulis. BK DPR

diteruskan prosesnya hingga pengambilan keputusan dan

RI mengadakan rapat terlebih dahulu untuk menentukan

Rapat Paripurna DPRD. Dalam tata hukum nasional,

apakah sanksi tersebut sesuai dengan Kode Etik, pandangan

sebenarnya tidak terdapat laporan dari pimpinan dewan, tapi

moralitas dan norma-norma hukum yang ada. Sanksi

suatu pengaduan yang berasal dari pimpinan dewan.

Proses/mekanisme

Badan

Kehormatan

“Teguran Lisan” tidak ada dalam Tatib. Namun, dalam

Bila dalam internal fraksi terjadi permasalahan,

perkara tertentu, terdapat keputusan preventif dari BK agar

bagaimana peran Badan Kehormatan dalam menghadapi

diberikan suatu tindakan pemanggilan Anggota tertentu di

kondisi ini. BK tidak dapat mencampuri urusan internal

persidangan untuk menerima pandangan etik BK. Hal ini

fraksi, karena BK hanya bertugas dan berwenang terhadap

bukanlah sanksi dalam Tatib namun suatu keputusan lain

pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota. Pelanggaran itu

yang diambil BK setelah menimbang materi pengaduan, fakta,

pun harus benar-benar melihat ketentuan dalam Kode Etik

data, hasil verifikasi, pandangan moral, serta ketentuan dalam

terlebih dahulu. Dalam Etika (Ilmu tentang Etik), Anggota

Tatib serta Kode Etik.

yang telah mengucapkan sumpah/janji, secara logis telah

Badan Kehormatan memberikan sanksi/teguran

menerima seluruh landasan moralitas yang melekat terhadap

pada anggota dewan yang melanggar disiplin/kode etik,

dirinya

sebagaimana

tanpa terlebih dahulu mendapat laporan dari pimpinan

pengucapan sumpah/janji, tanggung jawab individual kepada

dewan. Untuk DPRD, sebagaimana kita lihat dalam PP No.

Tuhan

53/2005, pengaduan dari masyarakat diserahkan terlebih

masyarakat/konstituen

dan

diatur

tanggung

dalam

Kode

jawab

merupakan

Etik.

kolektif
dua

hal

Dalam

kepada
yang

tak
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terpisahkan.

Nurani”

Kode Etik di hadapan publik. Dalam pendekatan teori hukum,

Retrospektif dan Prospektif, digunakan untuk menilai dirinya

tata acara atau hukum acara itu sepenuhnya formil dan tidak

sendiri apakah perbuatannya di masa lalu, masa kini dan

boleh mengandung kategorisasi perilaku secara materiil.

masa depan telah sesuai dengan Kode Etik atau tidak. BK

Hukum acara kode etik sepatutnya menumbuhkan kesadaran

berfungsi untuk menguji validitas-normatif terhadap tanggung

anggota parlemen dan tidak mendorong BK DPRD menjadi

jawab kolektif tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan Kode Etik

lembaga penegak hukum yang harus ber-acara setiap hari.

yaitu

Dalam

melindungi

pendekatan

martabat

Etika,

Anggota

“Hati

DPR

RI

secara

keseluruhan.

D.

Peran Badan Kehormatan dalam proses PAW.

PEMBELAAN

DIRI

ANGGOTA DALAM

PROSESI

BADAN KEHORMATAN DPR/D

Proses PAW merupakan istilah politik. Dalam UU Susduk
dikenal adanya Berhenti Antar Waktu dan Diberhentikan Antar
Waktu.

Adapun

Diberhentikan

BK

Antar

hanya
Waktu

berperan
karena

dalam

Anggota

proses
tersebut

melanggar sumpah/janji atau Kode Etik.

Salah satu materi yang penting adalah bagaimana
mekanisme pembelaan diri Anggota yang diduga melanggar
Kode Etik, dan terlebih lagi bila Anggota tersebut dibayangi
oleh sanksi “pemberhentian sebagai Anggota”. Sebagai
langkah awal untuk memahami bagaimana sebenarnya

Bentuk tata cara (hukum acara) dalam menangani
kasus/permasalahan Anggota, Tata cara atau hukum acara
untuk BK DPRD sebenarnya telah ada dasarnya pada PP No.
53/2005. Ketentuan dalam tata cara tersebut berbeda jauh
dengan BK DPR RI. Perbedaannya terletak pada BK DPR RI
yang cenderung pasif dalam menangani perkara, sedangkan
BK DPRD cenderung aktif untuk memberikan norma-norma

hubungan antara pembelaan diri dan pemberhentian anggota
adalah melihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan apa saja
kiranya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
terkait dengan upaya pembelaan dan sanksi pemberhentian
yang akan dijalankan dalam ruang lingkup tugas dan
wewenang

BK

DPRD.

Sebagai

catatan,

masalah

pemberhentian merupakan ruang lingkup “tugas BK-DPRD”,
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sedangkan pembelaan diri anggota DPRD berada dalam

dapat diberikan sanksi pemberhentian oleh BK-DPRD.

ruang lingkup “wewenang BK-DPRD”.

Meskipun anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat namun
BK-DPRD

Pertama, dalam UU No. 22/2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, kita dapat
melihat

tugas

BK

DPRD

dalam

menerapkan

sanksi

pemberhentian anggota. Ketentuan dalam Pasal 91 ayat (4)
UU Susduk menyatakan bahwa “Pemberhentian Anggota

dapat

melakukan

pemberhentian

terhadap

perilakunya yang jelas-jelas dapat dibuktikan telah melanggar
Kode Etik dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam
ketentuan Pasal 91 ayat (2) jo Pasal 94 ayat (2) UU Susduk
terdapat

perbuatan

yang

dapat

dijadikan

sebab

pemberhentian anggota DPRD, yaitu:

DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan

1.

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD

atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD, yang di

Provinsi

Provinsi,

dalam bagian penjelasan pasal ini telah diarahkan pada

masyarakat dan/atau pemilih.” Jelas sekali bila kita tafsirkan

anggota yang sakit terus menerus selama 3 bulan

secara

Provinsi

berturut-turut yang dibuktikan dengan surat dokter, atau

mempunyai tugas untuk memutuskan sendiri, secara internal,

tidak hadir terus menerus selama 3 bulan berturut-turut

terhadap perkara-perkara etik yang diajukan oleh Pimpinan

tanpa alasan yang jelas;

atas

pengaduan

gramatikal-yuridis

Pimpinan

bahwa

DPRD

BK-DPRD

DPRD, masyarakat dan/atau pemilih. Begitu pula seterusnya

2.

Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD

hal ini dapat dilakukan oleh BK-DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu, kecuali

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (4) UU Susduk.

ketentuan tentang “keterlibatan dalam G 30S/PKI” yang

Kedua, ketentuan dalam UU Susduk telah merinci
secara mendasar tentang perbuatan apa saja yang mungkin

telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai
ketentuan yang bertentangan dengan UUD’45.
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3.

Dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD,

berdasarkan

dan/atau

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (5) UU Pemda;

tidak

melaksanakan

kewajiban

sebagai

hasil

pemeriksaaan

BK-DPRD

anggota DPRD, yang tentu saja harus benar-benar
Ketiga, dalam hal tugas BK DPRD memutuskan

mengacu pada perilaku-perilaku apa saja yang dilarang

sanksi pemberhentian anggota yang amat kuat legitimasinya

dalam Kode Etik DPRD;

dalam UU Susduk, ternyata mengalami reduksi yang
4.

Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana

cenderung mengurangi tugas BK-DPRD dalam mengambil

diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan dalam

putusan. Ketentuan-ketentuan yang reduktif itu diantaranya

hal ini Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) UU Susduk jo

adalah:

Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda: telah
melarang anggota DPR, DPD, DPRD agar tidak
merangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya,
hakim pada badan peradilan, PNS, anggota TNI/Polri,
pegawai

BUMN/BUMD

atau

badan

lain

yang

anggarannya bersumber dari APBN/APBD, pejabat
struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan
publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter
praktek dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan
tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen; apabila
anggota DPRD tidak melepaskan jabatannya maka
sanksinya

adalah

tegas

yaitu

pemberhentian

1.

Ketentuan dalam Pasal 48 huruf d UU Pemda jo Pasal
51 huruf d PP No. 53/2005 Perubahan atas PP 25/2004
Penyusunan Peraturan Tatib DPRD, bahwa BK DPRD
mempunyai tugas menyampaikan kesimpulan atas hasil
penyelidikan,

verifikasi,

dan

klarifikasi

sebagai

rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dimana
terdapat

istilah

“rekomendasi”

yang

sama

sekali

bertentangan dengan UU Susduk yang tidak mengenal
“rekomendasi BK DPRD” dan membuat segala putusan
etik BK-DPRD tidak mempunyai kekuatan hukum yang
final dan mengikat, sebagaimana kita jumpai dalam UU
Susduk;
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2.

Ketentuan dalam Pasal 51 huruf e PP No. 53/2005 yang

anggota yang bersangkutan, dan disampaikan kepada

menafsirkan lebih lanjut tentang istilah “rekomendasi”

Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang

dalam UU Pemda, bahwa BK DPRD mempunyai tugas

bersangkutan secara tertulis; yang nantinya akan

menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD

menciptakan situasi perbenturan kepentingan (conflict of

berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti

interest) antara kepentingan politik Fraksi dan Partai

adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD

Politik versus BK-DPRD;

atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau
pemilih; sehingga penyusun PP No. 53/2005 ini
menambahkan aspek proseduril tentang rehabilitasi
yang mereduksi dan mematahkan seluruh bangunan
putusan etik BK-DPRD, serta bertentangan dengan UU
Susduk;
3.

5.

Ketentuan dalam Pasal 51C PP No. 53/2005 bahwa
sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

yang

cukup

dualistis-kontradiktif

untuk

dilaksanakan yaitu antara memenuhi ketentuan UU
Susduk

dimana

BK-DPRD

dapat

memberhentikan

Ketentuan yang bersifat proseduril dalam Pasal 51B

anggota secara internal, atau memenuhi ketentuan PP

ayat (2) huruf e PP No. 53/2005 yang menunjukkan

No. 53/2005 menekankan pada “supremasi Rapat

bahwa Rapat Paripurna DPRD dapat menyetujui atau

Paripurna”;

menolak kesimpulan BK-DPRD; sehingga nantinya akan
terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan
etika dan politik (conflict of interest);

Keempat,

upaya

pembelaan

anggota

terhadap

dugaan pelanggaran kode etik, awalnya ditetapkan dalam
Pasal 91 ayat (6) jo Pasal 94 ayat (6) UU Susduk bahwa tata

4.

Ketentuan dalam Pasal 51C PP No. 53/2005 yang

cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan

mengatur bahwa sanksi teguran lisan dan teguran

oleh BK DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada

55

Provinsi; sehingga pihak DPRD atau “pemerintah” yang

teknis dalam Pasal 51B ayat (2) PP No. 53/2005 yaitu

bertindak selaku penyusun PP tentang penyusunan Tatib

pembuatan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.

memperhatikan hal ini agar tidak terjadi suatu mekanisme

Anggota yang melakukan pembelaan harus diundang oleh

pembelaan yang bertentangan dengan UU Susduk;

BK-DPRD dan keterangan yang ada dalam proses penelitian
dan pemeriksaan tersebut harus ditulis di dalamnya, yang

Kelima, ketentuan dalam Pasal 102 ayat (4) huruf f
UU Susduk menyatakan bahwa Peraturan Tatib itu sekurang-

selanjutnya

nanti

menjadi

bahan

bagi

penyusunan

kesimpulan/putusan BK-DPRD.

kurangnya meliputi tata cara “pengaduan dan tugas BK dalam
proses penggantian antarwaktu”, sehingga menunjukkan

Ketujuh, hal-hal teknis yang perlu dipersiapkan

bahwa penyusun UU Susduk ini cukup cermat untuk

dalam upaya pembelaan antara lain yaitu meminta kepada

mengantisipasi sanksi pemberhentian yang diputuskan oleh

anggota yang diduga melanggar kode etik tersebut untuk

BK secara internal;

menyiapkan bukti-bukti, serta memahami UU Susduk, UU
Pemda, Kode Etik dan Peraturan Tatib DPRD yang

Keenam, dalam Pasal 51A PP No. 53/2005 diatur
bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BK berwenang:
memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran
yang dilakukan; danmeminta keterangan pelapor, saksi
dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk
meminta dokumen atau bukti lain. Jelas bahwa ketentuan
tentang pembelaan terhadap dugaan pelanggaran itu telah
dituangkan dalam PP dan selanjutnya ditafsirkan secara

menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang
dan dapat diberikan sanksi pemberhentian.

Di sisi lain,

terdapat kendala yaitu adanya penyusunan putusan BKDPRD yang perlu memperhatikan berbagai model-model
putusan (peradilan atau lembaga etik yang lain) yang kiranya
tepat diacu sebagai dasar penyusunan model putusan untuk
pemberhentian anggota DPRD. Selain itu pula, supremasi
Rapat Paripurna DPRD berpotensi memberikan kesempatan
bagi anggota yang telah diberi sanksi pemberhentian, untuk
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melakukan manuver politik yang mengarah pada konflik

Di sisi lain, pembentukan Badan Kehormatan di

kepentingan yang tentu saja berjalan kurang etik akibat

Indonesia, baik Badan Kehormatan DPR RI, DPRD Propinsi

pelaksanaan PP No. 53/2005.

dan DPRD Kabupaten/Kota sebenarnya merupakan efek dari
munculnya gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik, Kode Etik

E.KONSIDERAN

POLITIS

PEMBENTUKAN

BADAN

KEHORMATAN DPR/DPRD

dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di dunia.
Keempat gagasan ini awalnya dikembangkan oleh sektor

alat

swasta (private sector). Di tengah sistem ekonomi-pasar

kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub

global, negara tidak lagi mampu mengontrol, mengakses, dan

dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 22/2003

memberikan sanksi terhadap perusahaan yang ada. Sebagai

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan

contoh, pelanggan, seringkali melakukan boikot produk dan

DPRD bahwa Badan Kehormatan DPR RI dibentuk oleh DPR

perusahaan yang dicurigai tidak menghargai standar etika

sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berbeda

bisnis. Akhirnya, perusahaan menyusun instrumen Reformasi

halnya dengan periode 1999-2004 yang menyebut “Dewan

Etik atau Rezim Etik dengan memberlakukan Kode Etik, Kode

Kehormatan” sebagai kelembagaan yang tidak bersifat tetap

Perilaku, serta mekanisme monitoring internal atau bahkan

(ad hoc) karena lembaga ini dapat dibentuk oleh DPR RI bila

membiarkan auditor independen untuk menyelidiki dan

terdapat kasus terkait dengan perilaku Anggota DPR RI.

melaporkan apakah pengelolaan perusahaan itu memenuhi

Hingga periode 1999-2004 berakhir, tidak ada kasus yang

standar etika yang telahdibuat atau tidak.

Badan

Kehormatan

DPR

RI

merupakan

berhasil diproses oleh “Dewan Kehormatan” sehingga dalam
periode

tersebut

“Dewan

Kehormatan”

belum

pernah

terbentuk guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam
penegakkan Kode Etik DPR RI.

Gagasan tersebut kemudian bergeser pada wilayah
publik. Publik di beberapa negara industri demokratis menjadi
tidak

senang

dengan

hal-hal

yang

disebut

sebagai

pelanggaran etik yang sudah jelas, seperti korupsi dan
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sebagainya. Ketidakpuasan rakyat dengan fungsi berbagai

formil yang mengatur perilaku anggota parlemen dengan

rezim politik, dengan cepat diterjemahkan ke dalam jatuhnya

menentukan apa yang dipandang sebagai perilaku yang

tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan kepercayaan

diterima/diperbolehkan

rakyat, serta meningkatnya kelompok-kelompok politik yang

diperkenankan. Dengan kata lain, hal ini dimaksudkan untuk

aktif melakukan demonstrasi/aksi protes. Untuk mengatasi hal

memperjuangkan

ini

birokrat

penekanan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, dan

memahami perlunya Reformasi Etik. Pelaksanaan Reformasi

kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode perilaku telah

Etik diterjemahkan dalam Rezim Etik yang ditujukan untuk

dijalankan oleh Kepulauan Fiji, Jerman, Grenada, Israel,

melayani fungsi internal dan juga eksternal. Secara internal,

Jepang, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan India. Selain itu,

penguatan Rezim Etik dimaksudkan untuk meningkatkan

Chile dan Polandia juga telah merancang dan mengesahkan

standar etik dan kinerja pejabat publik. Secara eksternal, hal

kode perilaku.

maka

para

legislator,

administrator,

dan

ini dimaksudkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan
publik/rakyat. Dalam wilayah politik-parlemen, Rezim Etik
lazimnya dibangun dengan memakai Kode Perilaku (code of
conduct) dan Kode Etik (code of ethics).

seperangkat standar perilaku yang benar bagi anggota profesi

pelaksanaan

yang

politik

apa

yang

yang

tidak

menempatkan

Materi kode perilaku misalnya berisi perbuatanperbuatan non-etis yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
menggunakan posisi publik untuk mendapatkan keuntungan

1.

lebih

konkret,

operasional dan disertai dengan sanksi bagi terjadinya

Mendapatkan

Keuntungan

Untuk

Mempengaruhi

Tindakan Pejabat;

yang mengeluarkan kode ini. Sedangkan Kode Perilaku
aturan

budaya

perilaku

pribadi;

Kode Etik merupakan norma-norma yang menyediakan

merupakan

dan

2.

Menggunakan Informasi Pemerintah Yang Bersifat
Rahasia;

pelanggaran. Kode perilaku parlemen merupakan dokumen
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3.

Menerima Hadiah Dari Pejabat Atau Pegawai Melebihi

adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan

Nilai Tertentu;

tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau kode perilaku dapat
diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya

4.

Menerima Honor Dari Pejabat Publik;

5.

Mempunyai Konflik Kepentingan Dalam Hal Keuangan;

6.

Melakukan Nepotisme;

berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di Indonesia
dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode
Etik. Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam
sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam

7.

8.

Melakukan Pekerjaan Bisnis Di Luar Parlemen Dengan

Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang

Menggunakan Jabatannya;

lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan dari UU,

Menerima Pembayaran Di Luar Sistem Anggaran

Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat
mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode

Resmi.

Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara
lain.

Substansi

kode

perilaku

di

beberapa

“Badan

Kehormatan” lain berkenaan dengan penyingkapan finansial
(disclosure) yang dimiliki oleh Anggota Parlemen. Oleh
karena itu, “Badan Kehormatan” di seluruh parlemen dunia
menitikberatkan pada mekanisme pengumuman kekayaan
dan penyingkapan finansial dari anggota parlemen. Sistem
hukum di Indonesia, tidak dapat sepenuhnya menerapkan
Rezim Etik yang berasal dari sektor swasta dan publik di luar
negeri tersebut. Sistem hukum Indonesia secara historis

Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal
aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai
sebagai

aturan-materiil

Badan

Kehormatan

DPR

RI.

Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih
bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan
Kehormatan

DPR

RI

DPR

RI.

Sebagai

langkah

penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan
Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang

59

diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh

“Etika” jarang dipakai untuk suatu praktek pengetahuan dan

lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI

hanya ditujukan untuk suatu perilaku yang dilakukan oleh

yang sepenuhnya bersifat formil.

manusia saja.

Etika Politik sebagai dasar konseptual untuk melihat

Adapun pertimbangan pertama yang menjadi dasar

eksistensi BK, merupakan ilmu yang fundamental untuk

pembentukan BK dapat disimak terlebih dahulu dalam bagian

melihat gejala-gejala politik dari sisi moralitas. Istilah “etika”

“Mengingat” huruf a UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan

dan “moral” seringkali dianggap sama meskipun asal katanya

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. “…bahwa untuk

berbeda yaitu “etika” yang berasal dari kata Yunani dan

melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang

“moral” yang berasal dari kata Latin. Istilah “etika” dikenalkan

dipimpin

oleh Aristoteles yang dipakai untuk menunjukkan filsafat

perumusyawaratan/perwakilan perlu diwujudkan lembaga

moral dan sekaligus menunjukkan bahwa praktek politik di

permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan

Yunani saat itu senantiasa bersandar pada filsafat moral.

lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-

Adapun istilah “moral” berasal dari kata Latin mos yang

nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan

bermakna kebiasaan atau adat. istilah Etika yaitu suatu ilmu

aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan

yang fundamental untuk menilai gejala-gejala politik dari sudut

tuntutan

pandang moralitas. Kedudukan bahasa dan ilmu dari Etika

bernegara…”

sama halnya dengan Statistika dimana akhiran “-ika” selalu
digunakan untuk menunjukkan suatu ilmu. Etika adalah ilmu
tentang ethos atau etik, sedangkan Statistika adalah ilmu
tentang statistik. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah
Etika sebagai ilmu belum menjadi kebiasaan, sehingga istilah

oleh

hikmat

perkembangan

kebijaksanaan

kehidupan

berbangsa

dalam

dan

Sebagaimana diketahui, BK ada dan dibentuk dalam
suatu lembaga permusyawaratan rakyat (BK MPR), lembaga
perwakilan rakyat (BK DPR), dan lembaga perwakilan daerah
(BK DPD atau BK DPRD). Bila kita simak bahasa konsideran
UU Susduk, maka pembentukan BK nampak didasari suatu
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pemikiran tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

bentuk penggunaan logika silogisme, logika hukum maupun

dipetik dari nilai-nilai Pancasila (baik sebagai norma dasar

logika politik –yang sedikitnya diwarnai oleh pandangan,

maupun ideologi terbuka). Antara “kedaulatan rakyat” dan

platform atau ideologi politik tertentu. Seperti diketahui bahwa

“hikmat kebijaksanaan” menjadi dasar fundamental agar

dalam Kode Etik senantiasa terdapat 3 (tiga) norma yaitu

suatu institusi yang dibentuk dalam lembaga perwakilan

norma larangan, kewajiban dan kepatutan. Ketiga norma ini

rakyat seperti BK itu, dapat benar-benar menyerap dan

diwujudkan dalam pasal-pasal Kode Etik. Sedangkan, Kode

“hikmat

Etik sendiri merupakan positivisasi terhadap ukuran-ukuran

kebijaksanaan” memposisikan anggota BK MPR, DPR, DPD

moral tertentu dalam kehidupan politik parlemen. Logika yang

dan

sebagai

dipergunakan dalam rapat maupun persidangan BK tidaklah

kebijaksanaan”

lepas dari norma-norma tersebut. Artinya, premis faktual

merupakan upaya rasio agar segala keputusan manusia

berupa kasus tertentu dan premis normatif dalam Kode Etik

dapat diterima oleh sesamanya? Bukankah “hati nurani” dan

membuahkan hasil berupa premis imperatif yang berjalan

“kesadaran” itu merupakan tema penting dalam Etika? Dalam

dalam tatanan etis.

memperjuangkan
DPRD

fenomena

agar
moral.

aspirasi

Istilah

rakyat.

menggunakan
Bukankah

“hati

nurani”

“hikmat

hal ini, “hati nurani“ cenderung mempunyai aspek transenden
yang melampaui diri kita, dan meletakkan kita sebagai
‘pendengar’ dari suara-suara transendennya.

Keberagaman dalam menggunakan logika tersebut itu
sah dan valid adanya bila didahului oleh suara-suara hati
nurani. Anggota BK berusaha untuk menunjukkan bahwa

terjumpai

“hikmat kebijaksanaan” itu benar-benar digunakan dalam

berbagai argumentasi mengenai pasal-pasal dalam Peraturan

rangka menilai suatu perilaku anggota parlemen itu baik atau

DPR RI tentang Tata Tertib maupun Kode Etik ketika BK

buruk dengan tidak meninggalkan norma hukum dalam Kode

sedang

yang

Etik. Suara hati nurani dan Kesadaran dari Anggota BK itu

diperoleh melalui “kesadaran” itu bisa saja terwujud dalam

seringkali digunakan untuk menilai suatu peristiwa masa lalu

Dalam

praktek

membahas

kinerja

kasus

BK,

tertentu.

seringkali

Argumentasi
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(yang berhubungan dengan syarat-syarat Pemilu), peristiwa

rakyat dijalankan oleh BK (sebagai bagian dari lembaga

saat ini, dan membentuk suatu acuan tentang perbuatan apa

perwakilan rakyat) melalui jalur etis yang cenderung untuk

yang seharusnya tidak etis untuk dilakukan.

menumbuhkan kesadaran dari dalam diri Anggota parlemen

Apabila kita benar-benar membaca ketentuan dalam
Kode Etik, dan apalagi posisi kita sebagai Anggota BK, maka
dalam

perspektif

mendorong

Antropologi

penggunaan

Budaya,

“hikmat

keberadaan

kebijaksanaan”

BK

untuk

menciptakan suatu shame culture dan guilt culture. Artinya,

itu sendiri. Dalam skala lebih luas, keberadaan BK dalam
sistem demokrasi akan mendinamisasi perkembangan moral
dari Anggota parlemen ke arah yang lebih matang –
khususnya dalam hal peran dan tanggung jawab moral yang
melekat pada dirinya sendiri.

anggota parlemen mempunyai rasa malu dan rasa bersalah

Melekatnya peran dan tanggung jawab moral itu dapat

bila perilakunya melanggar ketentuan dalam Kode Etik dan

kita lihat dalam praktek dan ketentuan tentang Sumpah/Janji

Tata Tertib. Rasa malu dan rasa bersalah itu muncul dalam

Anggota parlemen. Penjelasan Pasal 72 UU Susduk: “Pada

kesadaran pribadi Anggota parlemen tanpa adanya suatu

waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata

sanksi/hukuman dari BK maupun institusi peradilan. Disinilah

tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya

pertimbangan filosofis tentang kaitan antara “hukum” dan

untuk penganut agama Islam didahului dengan kata ‘Demi

“moral/ethos” itu berada. Keberadaan BK sungguh tidak

Allah’ dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri

berada dalam posisi untuk menghukum seseorang dan lebih

dengan kata-kata ‘Semoga Tuhan Menolong Saya, untuk

pada tindakan pencegahan atau penilaian terhadap adanya

agama Budha ‘Demi Hyang Adi Budha, untuk agama Hindu

perbuatan immoral (baca: tidak bermoral). Bila demikian

‘Om Atah Paramawisesa/….Hakekatnya sumpah/janji adalah

halnya maka posisi lembaga perwakilan rakyat dalam

tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya

mewakili “rakyat” itu akan terlegitimasi secara etis, di luar

dan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-

legitimasi politis dalam sistem pemilihan umum. Kedaulatan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
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peraturan

perundang-undangan

yang

mengandung

konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang
harus

dilaksanakan

oleh

setiap

anggota

DPRD

Kabupaten/Kota.”

menafsirkan kaidah-kaidah atau norma dalam Kode Etik
DPRD.
Dalam kategori tanggung jawab kolektif, pandangan
etik dari BK DPRD terhadap sumpah/janji merupakan bentuk

Dalam penjelasan tersebut dapat diperoleh bahwa

rasa solidaritas agar martabat seluruh anggota parlemen tidak

pada hakekatnya sumpah/janji merupakan “tanggung jawab

terlukai oleh suatu perbuatan immoral dari anggota parlemen

individu” dan “tanggung jawab kolektif” bagi Anggota DPRD.

tertentu. Pengambilan keputusan untuk pelanggaran terhadap

Tanggung jawab individu karena anggota DPRD berjanji pada

sumpah/janji tidaklah mungkin diterapkan terhadap suatu

Tuhan dan agama sebagaimana ia yakini. Tanggung jawab

perbuatan

kolektif karena seluruh anggota DPRD diperintahkan oleh

perjuangan aspirasi rakyat. Seluruh anggota BK DPRD

Undang-Undang agar memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk

seharusnya menggunakan “hikmat kebijaksanaan” yang

menentukan apakah seorang anggota DPRD itu melanggar

melekat terhadap dirinya sendiri, untuk menilai apakah ada

tanggung jawab individu itu, tentu dikembalikan kepada

kewajiban dan tanggung jawab kolektif yang dilanggar oleh

kesadaran pribadi masing-masing. Selanjutnya, siapakah

seorang anggota parlemen dalam kasus tertentu. Dengan

yang berwenang untuk menentukan apakah ada suatu

demikian, keberadaan BK terhindar dari suatu tindakan

pelanggaran

konteks

immoral seperti intrik politik (individual dan faksional) yang

demikian, pembentukan dan keberadaan BK DPRD penting

menjauhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan

untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran terhadap

dan Konstituen.

sumpah/janji

tanggung

tersebut.

jawab

kolektif?

Begitu

Dalam

pentingnya

substansi

sumpah/janji itu maka Anggota BK DPRD harus berhati-hati
dan

mendengarkan

suara

hati

nuraninya

sebelum

yang benar-benar tidak terbukti dalam

hal

Suatu hal penting yang dapat ditekankan adalah
konsideran pembentukan BK mempunyai nuansa filosofis
yang amat mendasar, antara lain sebagai berikut :
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1.

2.

Pembentukan BK meletakkan tanggung jawab dan

Sebagai gambaran kinerja BK DPR RI, seringkali

kewajiban moral tentang pelaksanaan kedaulatan

perdebatan tentang batas Etik dan Hukum menjadi tema

rakyat melalui hikmat kebijaksanaan dalam kinerjanya

utama. Hal ini menunjukkan anggota BK DPR RI sungguh-

sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat yang

sungguh beranjak dari status keilmuan Etika Politik maupun

berfungsi untuk menegakkan martabat manusiawi

Filsafat Hukum untuk menguji sejauhmana perilaku Anggota

anggota parlemen;

DPR RI itu dapat dinilai dalam kerangka konseptual Tata

Pembentukan BK meletakkan hubungan yang erat
antara Moral dan Agama, serta Moral dan Politik,
apabila

kita

melihat

dari

sumpah/janji

anggota

parlemen. Sebagai pendasarannya adalah Moralitas
sebagai ciri khas manusia, dimana BK menilai seluruh
perbuatan yang dilakukan Anggota Parlemen dalam

Tertib dan Kode Etik. Dalam konteks Logika, premis-premis
normatif dalam Tatib/Kode Etik selalu dikaitkan dengan
premis faktual/kasus untuk sampai pada suatu kesimpulan
etis yang bersifat normatif juga. Inilah kiranya cikal bakal
“etika terapan” (applied ethics) dalam wilayah politik parlemen
yang sedang tumbuh dalam sistem demokrasi Indonesia.

cara pandang Moralitas;
3.

Pembentukan BK meletakkan hubungan yang erat

F.

KONSIDERAN YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN
KEHORMATAN DPR/DPRD

antara Moral dan Hukum, untuk menguji sejauhmana
Anggota parlemen telah melanggar kewajiban dan

Pertimbangan yuridis tentang BK dapat kita telusuri

tanggung jawab moralnya sebagaimana diatur dalam

dalam pendekatan kelembagaan dalam tata hukum nasional.

hukum positif yaitu aturan perundang-undangan dan

Seperti yang telah dibahas semula tentang etika terapan,

khususnya yang diatur dalam Tata Tertib dan Kode

maka

Etik.

membutuhkan kompetensi lembaga tertentu yang dapat

dalam

hal

pelaksanaan

etika

terapan

tersebut

menentukan validitas dan efektivitas tata hukum nasional
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yang punya legitimasi etis. Ilmuwan Hukum Tata Negara,

berfungsi baik maka mudah diharapkan bahwa hukum juga

Jimly Ashiddiqie, dalam Konstitusi dan Konstitusionalisme

dapat ditegakkan semestinya.

Indonesia, menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari
good governance adalah prinsip the rule of law yang harus
digandengkan pula sekaligus dengan the living ethics.
Keduanya berjalan seiring dan sejalan secara fungsional
dalam upaya membangun perikehidupan yang menerapkan
prinsip good governance, baik dalam lapisan pemerintahan
dan kenegaraan (supra-struktur) maupun dalam lapisan
kemasyarakatan (infrastruktur).

di

samping

membangun

Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan
Berbangsa,
terdapat

maka

Jimly

pengaturan

Ashiddiqie

operasional

mengusulkan
yang

agar

menyeluruh.

Utamanya, dalam upaya membangun sistem etika di tingkat
supra-struktur maupun di tingkat infrastruktur. Pertama,
Ketetapan MPR tersebut diacu untuk peraturan perundangundangan tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung,

Ide pokok tentang the rule of law dan the living ethics
adalah

Beranjak dari ketentuan yang lebih umum yaitu

sistem

hukum

Mahkamah Konstitusi, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,

dan

DPD dan DPRD, dan lain sebagainya. Kedua, Ketetapan

menegakkan hukum, kita juga harus membangun dan

MPR tersebut diacu untuk menyusun sistem kode etik dan

menegakkan sistem etika dalam kehidupan keorganisasian

pemberlakuannya secara umum melalui suatu Undang-

warga masyarakat dan warga negara. Dengan demikian, tidak

Undang yang mengatur tentang ketentuan pokok etika dalam

semua persoalan harus ditangani oleh dan secara hukum.

kehidupan berbangsa. Undang-Undang inilah nanti yang akan

Yang menarik dari pemikiran Jimly Ashiddiqie adalah sebelum

memayungi semua ketentuan tentang etika, kode etik, dan

segala sesuatu bersangkutan dengan hukum, sistem etika

komisi etik yang diatur dalam berbagai Undang-Undang lain

sudah lebih dulu menanganinya, sehingga diharapkan beban

yang terkait.

sistem hukum tidak terlalu berat. Jika etika tegak dan

Keseluruhan sistem etika itu dinamakan oleh Jimly
Ashhiddiqie sebagai positive ethics yang berperan penting
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sebagai

pendamping

sebagai

Berbeda halnya dengan periode 1999-2004 yang menyebut

perangkat norma aturan yang diberlakukan secara resmi

“Dewan Kehormatan” sebagai kelembagaan yang tidak

dalam satu ruang dan waktu tertentu. Jika etika positif dapat

bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini dapat dibentuk oleh

ditegakkan,

dapat

DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan perilaku Anggota

diharapkan tumbuh sebagai living ethics atau sebagai etika

DPR RI. Hingga periode 1999-2004 berakhir, tidak ada kasus

yang hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ide-ide

yang berhasil diproses oleh “Dewan Kehormatan” sehingga

besar negara hukum tidak akan tegak tanpa dilandasi basis

dalam periode tersebut “Dewan Kehormatan” belum pernah

etika yang hidup secara fungsional dan terwujud dalam

terbentuk guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam

perilaku sehari-hari.

penegakkan Kode Etik DPR RI.

maka

positive

etika

publik

law dalam

pada

arti

umumnya

Pandangan seperti ini meletakkan keberadaan Kode

Pembentukan BK di Indonesia, baik BK DPR RI dan

Etik DPR RI sebagai infrastruktur sistem kode etik positif yang

BK

merupakan

pasca

perkembangan gagasan Reformasi Etik di parlemen dunia

reformasi. Kode Etik DPR RI dipahami sebagai salah satu

yang sejumlah gagasan di antaranya dipositifkan dalam tata

bagian infrastruktur sistem kode etik positif, karena masih

hukum nasional Indonesia. Gagasan Reformasi Etik, Rezim

banyak kode etik positif pada lembaga-lembaga publik

Etik, Kode Etik dan Kode Perilaku pada sejumlah parlemen di

lainnya. Begitu pentingnya infrastruktur sistem kode etik

dunia awalnya dikembangkan oleh sektor swasta (private

positif itu, maka BK DPR dipertimbangkan sebagai alat

sector). Di tengah sistem ekonomi-pasar global, negara tidak

kelengkapan DPR RI yang baru, sebagaimana termaktub

lagi mampu mengontrol, mengakses, dan memberikan sanksi

dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 22/2003

terhadap perusahaan yang ada. Sebagai contoh, pelanggan,

tentang Susduk bahwa Badan Kehormatan DPR RI dibentuk

seringkali melakukan boikot produk dan perusahaan yang

oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

dicurigai tidak menghargai standar etika bisnis. Akhirnya,

ciri

khas

sistem

hukum

Indonesia

DPRD

dapat

dilihat

dari

sisi

pandang

tentang
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perusahaan menyusun instrumen Reformasi Etik atau Rezim

pejabat publik. Secara eksternal, hal ini dimaksudkan untuk

Etik

bahkan

mendapatkan kembali kepercayaan publik/rakyat. Dalam

mekanisme

wilayah politik-parlemen, Rezim Etik lazimnya dibangun

untuk menyelidiki dan melaporkan

dengan memakai Kode Perilaku (code of conduct) dan Kode

apakah pengelolaanauditor independen perusahaan itu

Etik (code of ethics). Kode Etik merupakan norma-norma

memenuhi standar etika yang telah mereka buat atau tidak.

yang menyediakan seperangkat standar perilaku yang benar

dengan

memberlakukan

membiarkanEtik,
monitoring internal

Kode

Kode

Perilaku,

atau

serta

bagi anggota profesi yang mengeluarkan kode ini. Sedangkan
Gagasan tersebut kemudian bergeser pada wilayah
publik. Publik di beberapa negara industri demokratis menjadi
tidak

senang

dengan

hal-hal

yang

disebut

sebagai

pelanggaran etik yang sudah jelas, seperti korupsi dan
sebagainya. Ketidakpuasan rakyat dengan fungsi berbagai
rezim politik, dengan cepat diterjemahkan ke dalam jatuhnya
tingkat kepuasan terhadap demokrasi dan kepercayaan

Kode Perilaku merupakan aturan pelaksanaan yang lebih
konkret, operasional dan disertai dengan sanksi bagi
terjadinya pelanggaran. Kode perilaku parlemen merupakan
dokumen formil yang mengatur perilaku anggota parlemen
dengan menentukan apa yang dipandang sebagai perilaku
yang diterima/diperbolehkan dan perilaku apa yang tidak
diperkenankan.

rakyat, serta meningkatnya kelompok-kelompok politik yang
aktif melakukan demonstrasi/aksi protes. Untuk mengatasi hal
ini

maka

para

legislator,

administrator,

dan

birokrat

memahami perlunya Reformasi Etik.

Dengan

kata

memperjuangkan

lain,

budaya

hal

ini

politik

dimaksudkan
yang

untuk

menempatkan

penekanan pada kesopanan, kebenaran, transparansi, dan
kejujuran perilaku anggota parlemen. Kode perilaku telah

Pelaksanaan Reformasi Etik diterjemahkan dalam
Rezim Etik yang ditujukan untuk melayani fungsi internal dan
juga eksternal. Secara internal, penguatan Rezim Etik

dijalankan oleh Kepulauan Fiji, Jerman, Grenada, Israel,
Jepang, Filipina, Inggris, Amerika Serikat dan India. Selain itu,
Chile dan Polandia juga telah merancang dan mengesahkan

dimaksudkan untuk meningkatkan standar etik dan kinerja
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kode perilaku. Materi kode perilaku misalnya berisi perbuatanperbuatan non-etis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.

Menggunakan

Posisi

Publik

Untuk

Mendapatkan

Keuntungan

4.

Resmi.

Substansi
Untuk

Mempengaruhi

Tindakan Pejabat;
3.

Menerima Pembayaran Di Luar Sistem Anggaran

Mendapatkan

Keuntungan Pribadi;
2.

9.

kode

perilaku

di

beberapa

“Badan

Kehormatan” lain berkenaan dengan penyingkapan finansial
(disclosure) yang dimiliki oleh Anggota Parlemen. Oleh
karena itu, “Badan Kehormatan” di seluruh parlemen dunia

Menggunakan Informasi Pemerintah Yang Bersifat

menitikberatkan pada mekanisme pengumuman kekayaan

Rahasia;

dan penyingkapan finansial dari anggota parlemen. Sistem

Menerima Hadiah Dari Pejabat Atau Pegawai Melebihi
Nilai Tertentu;

hukum di Indonesia, tidak dapat sepenuhnya menerapkan
Rezim Etik yang berasal dari sektor swasta dan publik di luar
negeri tersebut. Sistem hukum Indonesia secara historis

5.

Menerima Honor Dari Pejabat Publik;

6.

Mempunyai Konflik Kepentingan Dalam Hal Keuangan;

adalah civil law system yang menekankan pada fungsi aturan
tertulis yang hirarkis. Kode Etik atau Kode Perilaku dapat
diatur dalam konteks peraturan tertulis sejauh posisinya

7.

Melakukan Nepotisme;

8.

Melakukan Pekerjaan Bisnis Di Luar Parlemen Dengan
Menggunakan Jabatannya;

berada di bawah Undang-Undang. Rezim Etik di Indonesia
dilaksanakan melalui UU, Peraturan Tata Tertib dan Kode
Etik. Adapun istilah “Kode Perilaku” tidak dikenal dalam
sistem hukum kita, sehingga aturan yang lebih rinci dalam
Kode Perilaku cukup diatur dalam Kode Etik. Persoalan yang
lebih penting adalah efektifitas pelaksanaan

dari UU,
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Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, yang diharapkan dapat

DPRD merupakan lembaga internal DPR/DPRD yang tugas

mendekati efektifitas pelaksanaan Kode Etik dan Kode

dan wewenangnya jelas pula dilaksanakan secara internal.

Perilaku pada “Badan Kehormatan” parlemen negara-negara
lain.

Putusan BK berada dalam wilayah pengaruh rezim
etika yang bila dirunut secara filosofis-yuridis merupakan

Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal

rumpun keilmuan filsafat hukum berbasis ajaran hukum alam,

aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat dinilai

yang dikonkretkan dalam Kode Etik. Sedangkan aparat

sebagai

penegak hukum menggunakan aturan-aturan hukum positif

aturan-materiil

Badan

Kehormatan

DPR

RI.

Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini masih

yang

bercampur antara aturan materiil dan formil untuk Badan

Rechtslehre (ajaran hukum murni) yaitu teori hukum positif

Kehormatan

langkah

yang berlaku di negara masing-masing. Sehingga dalam UU

penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan

Susduk dibedakan antara putusan peradilan dan putusan BK,

Kehormatan DPR RI maka dalam masa-masa mendatang

seperti kita lihat dalam Pasal 85 ayat (4) UU Susduk bahwa

diperlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh

putusan peradilan dapat dijadikan dasar untuk memutus

lebih rinci yaitu Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI

perkara etika, namun di luar putusan peradilan (asalkan

yang sepenuhnya bersifat formil. Persoalan lain yang

berdasar Kode Etik) dapat diputuskan langsung oleh BK DPR-

membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah bagaimana

RI.

DPR

RI

DPR

RI.

Sebagai

tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam
PP No. 53/2005 dapat ditafsirkan secara teknis dalam
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural
merupakan hal penting agar BK DPRD tidak sertamerta
didisain seperti lembaga peradilan. Posisi BK-DPR dan BK-

mengikuti

doktrin

Hans

Kelsen

tentang

Reine

Hubungan antara Moral dan Hukum nampak jelas
dalam

ketentuan

tentang

imunitas.

Seorang

anggota

parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak dapat
dituntut

di

hadapan

pernyataannya,

pengadilan

karena

kecuali mengumumkan

pernyataan-

rahasia

negara,
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terorisme, tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan,

sendiri. Peristiwa politik di gedung Senayan bulan Juli 2006

sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Susduk. Dalam

memberikan jawaban terhadap keraguan publik terhadap

penyidikan oleh penegak hukum, anggota parlemen dapat

obyektifitas dan keberanian politik BK DPR. Alat kelengkapan

dimintai keterangan oleh penegak hukum setelah mendapat

DPR yang dipimpin Slamet Effendy Yusuf (Fraksi Partai

persetujuan

Golkar) ini menunjukkan kinerjanya yang ternyata benar-

dari

Presiden,

Mendagri

atau

Gubernur.

Sedangkan penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh

benar memiliki taring politik.

BK kepada anggota parlemen, tidak membutuhkan ijin,
sehingga imunitas tidak berlaku bila berhadapan dengan BK

TINDAKAN BADAN

KEHORMATAN TERHADAP

ANGGOTA DEWAN YANG MELANGGAR TATA
TERTIB DAN KODE ETIK

keberanian politik dan obyektifitas kinerja alat kelengkapan
DPR ini. Sebab anggota BK terdiri atas anggota DPR sendiri
melibatkan

anggota

independen.

Kinerja BK menunjukkan keseriusannya dengan
membuat keputusan terhadap 19 kasus di internal DPR.
Rinciannya, 13 kasus absensi, 6 kasus lainnya masingmasing 1 kasus antara lain soal talak palsu, percaloan proyek

Ketika lahirnya BK DPR, banyak pihak meragukan

tanpa

Penjatuhan putusan terhadap Kasus di Internal
DPR.

DPR-RI dan BK DPRD.
G.

1.

Memang

ada

alat kesehatan, menyewakan rumah dinas, amplop (suap),
pemerasan kepala daerah, percaloan pemondokan haji dan
katering.
Penjatuhan
18

sanksi

pelaku

terhadap

diberi

sanksi

pelaku
teguran,

19

kasus

pemikiran agar anggota BK supaya diisi juga dengan unsur

tersebut,

termasuk

independen di luar anggota DPR. Tapi usulan ini ditolak ketika

pemindahan keanggotaannya di komisi, dan 1 kasus

DPR mengesahkan UU Susduk. Otomatis keberadaan BK di

diberhentikan dari anggota DPR. Pimpinan DPR dan Fraksi-

seluruh lembaga legislatif hanya diisi oleh anggota legislatif

fraksi yang anggotanya menjadi korban BK, sangat merespon
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positif sanksi dari lembaga yang diamanati mengawal dan

Lain halnya dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD),

menjaga martabat parlemen ini. Sebab, palu sanksi yang

karena tidak berhati-hati dalam menyikapi kasus ini, maka

dijatuhkan BK memiliki payung hukum yang kuat. Yakni pasal

langkah politiknya kepleset juga. Di mata publik terkesan FPD

62 ayat 1 Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan

emosional

melakukan

penelitian

menanggapi

kasus

ini.

Kebetulan

dan

anggotanya Azzidin adalah satu-satunya yang terkena sanksi

mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti, serta

dari BK yakni diberhentikan keanggotaannya di DPR. Dia

saksi-saksi, BK dapat memutuskan sanksi berupa: (a) teguran

terlibat kasus percaloan pemondokan haji dan katering. Publik

tertulis, (b) pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau

yang mengikuti perkembangan kasus Azzidin ini pasti

pimpinan alat kelengkapan DPR, (c) pemberhentian sebagai

mencibir sinis terhadapnya. Pengungkapan kasus Azzidin

anggota DPR”.

sekaligus menempatkan figur Menteri Agama Maftuh Basyuni

berbunyi

“Setelah

dalam

Secara umum, fraksi-fraksi yang anggotanya terkena
sanksi dari BK pasti mendapat malu di mata publik. Sebab,

sebagai pahlawan yang membongkar praktek tercela yang
dilakukan oleh anggota DPR.

publik menilai penjatuhan sanksi oleh BK benar-benar steril

Bahwa FPD dinilai kepleset dan tidak hati-hati dalam

dari masalah politik. BK dinilai sudah berjalan diatas rel

menyikapi kasus Azzidin, dapat dilihat dari tiga hal. Pertama,

konstitusi untuk menegakkan kode etik DPR. Namun, rata-

ketika BK mengumumkan keputusan pemberian sanksi

rata pimpinan fraksi menyikapi dengan langkah positif, antara

kepada anggota DPR yang terlibat 19 kasus, maka serta

lain ikut menegur dan memberi peringatan kepada anggota

merta ketua FPD melancarkan protes kepada pimpinan DPR

yang terkena sanksi BK. Langkah para pimpinan fraksi ini

dan pimpinan BK. Fraksi ini terkesan mengikuti alur

berujung pada nilai positif juga di mata publik karena mereka

emosional Azzidin. Memang, Azzidin sempat bilang kepada

tidak membela anggotanya yang memang bersalah.

pers bahwa dia menjadi anggota DPR karena dipilih langsung
oleh rakyat. Enak saja BK memberhentikan seorang anggota
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DPR. Azzidin juga menilai keputusan BK tidak berdasarkan

juga ketika berada diluar lingkungan DPR. Langkah ini

hukum, menurutnya tidak ada dasar apa pun bagi BK untuk

memang harus diambil oleh FPD sebelum rakyat menilai

memberhentikan anggota DPR.

bahwa pimpinan FPD sama tidak mampunya dengan Azzidin

Reaksi emosional ini menunjukkan ketidakmampuan

dalam memahami peraturan perundang-undangan.

Azzidin dalam membaca peraturan perundang-undangan

Badan Kehormatan (BK) DPR juga telah menjatuhkan

yang mengatur perilaku kedinasan seorang anggota DPR.

sanksi kepada empat anggota DPR yang terbukti melakukan

Paling tidak publik dapat menilai bahwa Azzidin memang tidak

pelanggaran etika dan moral. Dari empat orang tersebut, satu

paham UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, UU

di antaranya lebih dulu mengundurkan diri. Empat orang

Susduk khususnya pasal 98 ayat 2 huruf (g), dan pasal 85

tersebut yakni anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

ayat 2 huruf (c). Dia juga tidak paham Tata Tertib DPR

(PKS)

khususnya pasal 59, pasal 62 ayat 1, 3, 4, dan 5.

Demokrat (PD) As’ad Syam, anggota Fraksi Partai Persatuan

Mungkin setelah disadari bahwa kesalahan Azzidin
sangat tidak menguntungkan bagi FPD untuk melakukan
pembelaan, maka cepat-cepat fraksi ini memutuskan menarik
keanggotaan Azzidin sebelum BK secara resmi mengeluarkan
keputusan pemberhentiannya. Ketiga, belakangan ketua FPD
Syarief Hasan menilai pemberhentian Azzidin menjadi momen
penting bagi fraksinya untuk berbenah diri. Salah satunya
adalah fungsi kontrol di FPD akan diperketat, tidak hanya
selama anggota FPD bekerja di lingkungan Senayan, tapi

Muhammad

Misbakhun,

anggota

Fraksi

Partai

Pembangunan (PPP) Izzul Islam, dan anggota Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dhudie Makmun
Murod. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
menambah hukuman Misbakhun menjadi dua tahun terkait
kasus kepemilikan LC fiktif Bank Century, anggota Fraksi PD
As’ad Syam merupakan terpidana empat tahun kasus korupsi
proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)
di Muarojambi.
Sementara anggota Fraksi PPP Izzul Islam terlibat
dalam kasus pemalsuan ijazah, sedangkan dan anggota
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Fraksi PDIP Dhudie tersangkut kasus travel cek pemilihan

Nudirman

menyatakan

kesempatan

kepada

Namun,Wakil Ketua BK Nudirman Munir mengatakan hingga

melanggar

etika

saat ini pihaknya masih akan mempertimbangkan sanksi yang

pengunduran diri. Pasalnya jika dilakukan pemecatan, seluruh

akan diberikan. Opsi sanksi yang diberikan BK bisa berupa

fasilitas pensiun dan tunjangan kesehatan akan hilang.

pemberhentian sementara dari keanggotaan DPR, atau

Menurut

pemecatan. Sejauh ini, BK memberlakukan pemberhentian

bersangkutan mengundurkan diri masih akan diberikan

sementara

Dia

tunjangan pensiun dan kesehatan. Sementara untuk kasus-

menjelaskan, khusus untuk Dhudie, BK tidak memproses

kasus yang baru,pihaknya baru akan dilihat apakah ada

lebih lanjut

pelanggaran kode etik untuk didapatkan bukti awal. “Nantinya

Hal

kepada

ini

tiga

lantaran

anggota

yang

DPR

tersebut.

bersangkutan

sudah

untuk

kata

DPR

yang

memberi

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Gultom.

ketentuan,

anggota

pihaknya

mengajukan

dia,jika

dinyatakan
permohonan

anggota

DPR

yang

setiap minggu akan ada dua hingga tiga orang yang terkena

mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPR. Dia

sanksi.

Soal

pengunduran

diri,

kalau

mereka

sadar

menyebutkan keputusan BK terhadap tiga orang lainnya akan

kesalahannya dan mau mundur apa salahnya? Sementara

diumumkan di Rapat Paripurna DPR pekan depan. “Ketiga

untuk kasus yang menimpa Mantan Bendahara Fraksi PD

orang tersebut diberikan sanksi oleh BK karena sudah dijatuhi

DPR Muhammad Nazaruddin, dirinya menilai itu kasus baru.

vonis pengadilan berkekuatan hukum tetap. Untuk Pak

Sementara kasus pelecehan seksual yang ditudingkan

Dhudie, meskipun sempat masuk daftar di BK, tidak diproses

kepada Nazaruddin, sebelumnya tidak ada pihak yang bisa

lanjut karena sudah mengajukan pengunduran diri ke fraksi.

menghadirkan bukti dan saksi.Termasuk juga tindakan

Kalau sudah mundur, BK tidak berwenang lagi,” ujar dia

penganiayaan oleh Nazaruddin, hal itu tidak akan diproses

kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta,kemarin. Namun,

lantaran tidak ada bukti awal.25

BK masih permisif dalam menjatuhkan sanksi
25

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengutarakan, partainya tidak akan
mempermasalahkan bila kadernya yang juga anggota DPR,Muhammad
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"Sekarang, diminta BK lebih berani lagi dan jangan tebang
Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjar
dinilai mandul karena tidak bisa memberikan tindakan tegas
dan transparan dalam menangani kasus yang melibatkan
Wakil Ketua DPRD Banjar, BS. Penilaian tersebut dilontarkan
anggota dewan dari Komisi C Soedrajat Anggadiredja dalam
rilisnya yang diterima "PRLM", Selasa (19/4). "Apapun yang
terjadi, saya menilai BK mandul dalam menangani kasus BS.
Padaha BK menangani kasus itu sudah dua minggu," kata
Soedrajat yang lebih terkenal dengan nama Ajat Doglo
tersebut. BS, sebagaimana diberitakan, dilaporkan ke BK oleh
seorang wanita bernama Maryati karena tidak mau mengakui
anak hasil nikah sirinya. Maryati berharap, BS akhirnya sedia
mengakui anak hasil nikah sirinya. Selain ke BK, Maryati juga
mengadukan BS ke Polres Banjar, beberapa hari sebelum
laporan ke DPRD Banjar. Menurut Ajat Doglo, melihat tidak
jelasnya

penanganan

kasus

itu,

masyarakat

sekarang

bertanya-tanya. Jangan-jangan BK tidak serius dan segan,
karena

yang

ditanganinya

seorang

unsur

pimpinan.

Misbakhun, dipecat dari DPR. Luthfi menegaskan, PKS akan menerima hal itu
asalkan
keputusannya
jelas.
Lihat
http://www.seputarindonesia.com/edisicetak/content/view/402613/

pilih.
2.

REHABILITASI NAMA BAIK AGUNG LAKSONO
Badan

Kehormatan

(BK)

DPR

RI

melakukan

rehabilitasi nama baik ketua DPR RI Agung Laksono setelah
dinyatakan tidak melanggar etika dan Tata Tertib DPR ketika
memimpin Rapat Paripurna dalam proses pengesahan RUU
Mahkamah Agung. Demikian diungkapkan Ketua Badan
Kehormatan DPR Irsyad Sudiro pada konperensi pers, Sabtu
(2/5) di Ruang Presss room DPR RI. Dijelaskan Irsyad Sudiro,
keputusan BK tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan
dari ICW tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib oleh Ketua
DPR pada saat memimpin Rapat Paripurna Pengesahan RUU
MA tangal 18 Desember 2008.
Untuk

mendapatkan

informasi

tentang

jalanya

persidangan tersebut BK DPR telah memanggil Sekjen DPR
Nining Indra Saleh dan Kepala Biro Persidangan DPR,
Bambang Susantyo Nugroho serta berbagai pihak. Dan
setelah dilakukan penelaahan oleh BK, maka secara mufakat
bulat diputuskan bahwa Ketua DPR tidak melanggar Tata
Tertib pada saat memimpin rapat paipuirna pengesahan RUU
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MA tersebut. Dikatakan Ketua BK, bahwa Agung Laksono

dengan bagaimana Tata Tertib DPR, ode Etik yang

sangat pro aktif selama proses pemanggilan dan persidangan

seharusnya dipatuhi oleh anggota DPR RI.

di Badan Kehormatan. Sesuai dengan ketentuan Tata
Beracara Badan Kehormatan maka paling lama 5 hari kerja
segera disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang terkait
serta melakukan rehabilitasi.
Sementara

Gayus

3.

Anggota DPR Politisi PKS Tonton Video Porno
Badan Kehormatan (BK) DPR angkat bicara terkait

mundurnya anggota FPKS DPR, Arifinto, dari keanggotaan
kesempatan

DPR. Mundurnya Arifinto dari keanggotaan DPR tidak

tersebut mengatakan bahwa aduan ICW telah diperiksa

memutus haknya berupa pensiunan anggota DPR. "Dengan

secara administrasi dan materi dan dinyatakan memenuhi

mundur yang bersangkutan tetap mendapat hak pensiun serta

syarat untuk BK melakukan pengusutan. Namun setelah

hak lainnya. Tetapi kalau diberhentikan oleh BK maka akan

memperhatikan

kehilangan

saksi-saksi

Lumbuun

yang

pada

diundang,

maka

BK

hak

pensiun

dan

hak

lainnya,

serta

menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya pelangaran

menyelamatkan muka partai," ujar Wakil Ketua BK DPR,

etika termasuk Tata Tertib yang dilakukan Ketua DPR Agung

Nudirman Munir, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan.

Laksono dalam memimpin Rapat Paripurna Pengambilan

Nudirman menuturkan, Arifinto dalam posisi sulit. Jika BK

Keputusan RUU MA. Terhadap masalah ini Gayus Lumbuun

melanjutnya penyelidikan tentu akan sulit berkilah tidak

mempunyai catatan tentang perlunya pengaturan konvensi

sengaja menonton video porno di tengah rapat paripurna.

rapat dalam Tata Tertib DPR yang saat ini belum ada. Wakil

Dengan mundur maka Arifinto lepas dari kejaran Badan

Ketua BK, Tiurlan Basaria Hutagaol yang ikut mendampingi

Kehormatan DPR. Memang sebaiknya yang bersangkutan

Ketua BK pada konpres tersebut mengatakan bahwa BK

mundur, karena sulit

dalam waktu dekat akan menerbitkan Majalah Badan

Hampir seluruh pakar telematika mengatakan jelas ada unsur

Kehormatan. Adapun isi dari majalah tersebut adalah terkait

kesengajaan.

berkelit adanya unsur kesengajaan.
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Arifinto mengumumkan rencana pengunduran dirinya

4.

Kunjungan Ke Stadion Santiago Bernabeu

sebagai anggota DPR. Langkah ini diambil menyangkut kritik

Perilaku anggota DPR periode 2009-2014, sepertinya

keras publik akibat tindakan Arifinto menonton video porno di

semakin aneh-aneh, setelah ada yang kepergok menonton

tengah rapat paripurna DPR. Arifinto kepergok melihat

situs porno, mabuk, dan salah menyebut alamat email, yang

tayangan porno saat sidang paripurna tentang pengesahan

terakhir adalah anggota Komisi X mendadak menjadi

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan pidato penutupan

'Madridista' (julukan untuk pendukung Real Madrid FC).

masa sidang III tahun sidang 2010-2011. Dalam jumpa pers di

Mereka mendadak 'Madridista', sebab mereka menggunakan

DPR, Arifin mengaku jika ia membuka e-mail miliknya karena

waktu studi banding di Spanyol, untuk mengunjungi Stadion

jenuh mengikuti rapat paripurna. Arifin mengatakan, ia sudah

Santiago Bernabeu, stadion milik Real Madrid FC. Menjadi

biasa membuka e-mail saat rapat di DPR. Karena dengan

'Madridista' tentu tidak ada yang melarang, yang dilarang

membuka e-mail, bisa membantu pekerjaannya. "Saya rasa,

adalah melakukan kegiatan di luar agenda yang dijadwalkan.

kan saya biasa buka e-mail pada waktu rapat, membantu

Setelah terkesima dengan megah dan auranya Stadion

pekerjaan tidak ada masalah," katanya.

Santiago Bernabeu, mereka malah berkeinginan untuk

Sementara, beredar sejumlah foto bahwa Arifinto
membuka folder yang berisi video porno itu, alias video itu
bukan dari e-mail seperti pengakuan Arifinto. Meski demikian,

bertemu dengan pengelola stadion dan manajemen Real
Madrid FC. Jelas saja keinginan mereka tidak bisa terpenuhi.
Alasannya,

selain
laga

Real

melawan

Madrid
Barcelona

FC
FC,

sibuk

Arifinto tetap bersikeras bahwa konten mesum itu berasal dari

mempersiapkan

juga

kiriman e-mail, yang buru-buru dihapusnya setelah tahu isinya

dikarenakan pengelola stadion dan manajemen Real Madrid

tidak senonoh.

tidak menerima permohonan audensi dari 'Madridista' cabang
Senayan jauh-jauh hari. 'Madridista' cabang Senayan itu ingin
bertemu dengan pengelola stadion dan Real Madrid karena
spontanitas saja ketika berada di Madrid. 'Madridista' cabang
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Senayan itu bisa jadi hanya ingin bertemu dengan Jose

Bandingkan saja Piala Dunia 2010, di Afrika Selatan,

Mourinho, Cristiano Ronaldo, Mesut Oezil, Sami Khedira, dan

sebanyak 60 orang pengurus PSSI berangkat ke negara itu

pemainnya lainnya, kemudian foto bersama. Apa yang

untuk

dilakukan oleh anggota Komisi X DPR itu syah-syah saja bila

memberangkatkan sebanyak 60 orang pengurus PSSI itu,

ingin belajar mengenai perkembangan sepakbola di negara

badan sepakbola Indonesia itu telah memesan 80 tiket untuk

yang memang menjadi kiblatnya sepakbola dunia.

paket perjalanan ke Afrika Selatan. Satu paket dikabarkan

menonton

final

piala

dunia.

Diberitakan

untuk

Namun mereka ingin belajar sepakbola kepada Real

berharga Rp 95 juta yang meliputi biaya perjalanan,

Madrid FC dan pengelola Stadion Santiago Bernabeu karena

penginapan, tiket masuk dan lain-lain. Total pengeluaran

aji mumpung saja, kebetulan saat di Spanyol. Mungkin kalau

menghabiskan Rp7,6 miliar.

saat di Liverpool mereka akan menjadi 'Liverpudlian' (sebutan

Mengapa anggota DPR suka melakukan studi banding

pendukung Liverpool FC), kalau di Milan mereka akan

dan ternyata saat di negara tujuan mereka sering berubah

menjadi 'Interisti' (sebutan pendukung Inter Milan), dan bisa

jadwal dan berubah tujuan? Beratnya beban kerja mereka

saja kalau mereka ke Surabaya akan menjadi 'Bonek'. Benar

sehingga mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu.

saja anggota DPR itu saat studi banding menghamburkan

Untuk berkilah, berdalih, atau mengalihkan perhatian atas

uang saja, dan tentu kunjungan Stadion Santiago Bernabeu

ketidakmampuan bekerja, mereka melakukan plesiran atau

yang memakan uang negara itu tidak akan dilaporkan. Sebab

jalan-jalan. Kita tahu betapa beratnya produk legislasi yang

mereka akan beralasan kunjungan itu tidak masuk dalam

harus dikerjakan oleh anggota DPR. Beban itu sepertinya

anggaran, meski sebenarnya mereka telah menggunakan

tidak bisa diatasi oleh mereka, dan untuk menghilangkan

anggaran itu kunjungan yang tidak dijadwalkan itu. Pastinya

stres mereka melakukan plesiran dengan alasan studi

uang yang digunakan saat kunjungan ke Stadion Santiago

banding atau lawatan. Mereka memilih studi banding ke luar

Bernabeu, Spanyol, itu memakan miliaran rupiah.

negeri, sebab kunjungan di dalam negeri bagi mereka sudah
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biasa, dan tempat wisata dalam negeri bagi mereka sudah

rendah, baru menyelesaikan lima RUU dari 70 yang

tidak menarik lagi.

diproritaskan dalam Program Legislasi Nasional. Padahal

Anggota

mumpung.

target prolegnas 2010 adalah 70 RUU, sehingga masih ada

anggarannya

65 RUU yang molor penyelesaiannya. Ini bisa terjadi karena

dianggarkan maka anggaran itu harus digunakan, bila perlu

salah satunya disebabkan oleh kebiasaan lama yang

dihabiskan. Mereka berpikiran, "Saya tidak akan mungkin

masihdipertahankan oleh anggota DPR. Pada tahun 2008

melakukan perjalanan keluar negeri yang memakan biaya

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai

tinggi bila harus merogoh dari kantong sendiri". Untuk itu

kinerja legislasi DPR 2004-2009 buruk. Dari target 284

mereka dengan semangat melakukan kunjungan ke luar

rancangan

negeri meski output yang akan dihasilkan tidak mereka

diselesaikan. Dari jumlah itu diprediksi hanya 170 undang-

pikirkan.

undang terselesaikan.

Mumpung

DPR

perjalanan

itu

menggunakan

keluar

negeri

itu

aji

undang-undang

(RUU)

hanya

60%

yang

Bukti dari perjalanan mereka ke luar negeri sebagai

Adanya penyimpangan dari tugas-tugas DPR ini bisa

sebuah pelesiran, kepulangan mereka ke Tanah Air selalu

jadi karena kapasitas anggota DPR yang tidak kapabel. Bukti

menenteng tas yang berisi barang-barang produk asing atau

dari kurang kapabelnya anggota DPR adalah, yang menjadi

foto kenangan saat di 'landmark-landmark' negara tujuan. Di

perdebatan bukan masalah fungsi pengawasan, anggaran,

sisi lain hasil dari lawatan atau studi bandingnya itu tidak

atau legeslasi, namun terkadang masalah pribadi. Buktinya

pernah nampak. Sudah berapa kali anggota DPR melakukan

perseteruan antara Eko Patrio, anggota DPR dari PAN,

kunjungan ke luar negeri tapi fungsi DPR tetap begitu-begitu

dengan Pramono Anung, Wakil Ketua DPR dari PDIP, bukan

saja.

masalah tiga fungsi DPR, namun masalah pribadi. Selain itu
Buktinya, dalam periode 2009-2014, sebuah catatan

menunjukan produktivitas anggota DPR dalam setahun

banyak anggota DPR dalam setiap bekerja yang dipikirkan
adalah hanya uang.

pertama masa tugas periode 2009-2014 masih sangat
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Mereka pastinya senang menjadi anggota DPR, namun

Ini seharusnya diklarifikasi,". Dia menyebutkan penjelasan

mereka berpikir bagaimana uang yang selama ini dihabiskan

delapan anggota BK ini justru memperkuat adanya tindakan

untuk kampanye dan 'money politics' bisa kembali secepat

menyia-nyiakan waktu. Apalagi waktu dua hari di Turki untuk

mungkin.

alasan

Nah,

di

sinilah

letak

kerawanan

terhadap

yang

kurang

jelas.

Jika

alasan

ditundanya

pelanggaran hukum. Mereka jauh-jauh hari sudah mempunyai

keberangkatan karena persoalan pesawat, kenapa harus dua

niat agar uang yang sudah dikeluarkan kembali dengan cepat.

hari berada di Turki?

Cara yang paling cepat atau jalan pintas ialah dengan
melakukan korupsi. Dan studi banding adalah salah satu
agenda yang dijadikan sumber penghasilan tambahan yang
melimpah.

5.

berada di Turki berasal dari mana. "Kalau kita toleran alasan
transit ada waktu satu hari yang kosong. Sejatinya melakukan
apa di Yunani. Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan
anggota BK DPR yang dimaksud adalah, Nurdiman Munir

Studi Banding Ke Junani.
Penjelasan delapan anggota Badan Kehormatan (BK)

yang melakukan studi banding ke Yunani tidak menjawab
persoalan yang selama ini menjadi pertanyaan publik.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti
mengatakan ketua Badan Kehormatan DPR (BK-DPR) harus
memeriksa kedelapan anggotanya yang diduga melakukan
penyalahgunaan kewenangan saat studi banding. Belum
dijelaskan

Jugadipertanyakan dana yang digunakan selama

itu

konteks

membela

diri,

tapi

bukan

itu

(FPG), Salim Mengga (FPD), Darizal Basir (FPD), Chairuman
Harahap (FPG), Anshori Siregar (FPKS), Abdul Rosaq Rais
(FPAN), Usman Ja’far (FPPP), dan Maschan Moesa (FPKB)
mengadakan studi banding di Yunani pada 23-29 Oktober
lalu. Namun, pada praktiknya, kunjungan kerja hanya sampai
27 Oktober.
Sebanyak 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM)
juga mendesak BK DPR melakukan pemeriksaan terhadap

keputusannya. Sebagai ketua BK, Gayus Lumbuun harus

delapan

anggotanya.

Sepuluh

LSM

itu

di

antaranya,

memeriksa. Terbukti tidak terbukti setelah dibacakan Gayus.

Indonesia Budjet Center, Sindikasi untuk Pemilu dan
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Demokrasi, Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR),

tidak sesuai dengan agenda, namun Nudirman berdalih

Transparency

anggota dewan sudah bekerja dengan baik mempromosikan

International

Indonesia,

Tepi

Indonesia,

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Lima
Indonesia,

FORMAPPI,

Sugeng

Saryadi

produk Indonesia ke pengusaha Turki.

Syndicate,

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Lingkar
Madani untuk Indonesia (LIMA).

Koordinator
Indonesia
“Ucapan

Forum

(Formappi)
Nudirman

Masyarakat

Sebastian

Munir

hanya

Peduli

Parlemen

Salang

mengatakan:

untuk

memanipulasi

:

informasi dan menutup-nutupi pertanyaan masyarakat.“Ini

aturan.

akibat dari perjalanan anggota dewan yang tidak mempunyai

Keberangkatan dan kepulangan para anggota BK disesuaikan

tujuan yang jelas, apa tujuan mereka ke Yunani. Meski ada

dengan pengaturan jadwal dari travel agent. "Schedule

hasilnya apa yang dilakukan anggota BK tersebut sudah jauh

keberangkatan dan pulang yang berdasarkan pesawat dan

dari tujuan DPR. “Mereka itu kan mau studi banding bukan

travel itu bukan mau kita. Schedule pesawat bukan kita yang

jualan, malah yang diceritakan hasil jualan bukan hasil studi

menentukan, hanya mengikut aja. Kepergiannya ke Turki

bandingnya apa. Jika mau jualan, tujuan kunjungan ini kan

berhasil menarik minat 17 orang pengusaha Turki untuk

katanya belajar etika yang harus diceritakan hasil belajar

membeli produk furniture buatan Indonesia. “Saya heran kami

etikanya”.

Anggota
“Keberangkatan

BK
ke

Nurdiman
Turki

Munir

tidak

mengatakan

melanggar

yang hanya menggunakan anggaran Rp.800 juta saja dimakimaki. Padahal kami berhasil mengandeng 17 pengusaha di
Turki untuk membeli furniture Indonesia senilai ratusan miliar
rupiah. Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu meminta
masyarakat tidak mempersoalkan kunjungan angggota BK ke
Turki beberapa, karena berhasil membawa pembeli. Meski

6.

BK DPR Periksa PKS
Badan Kehormatan DPR bertindak cepat merespon

aduan terhadap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan
Sekjen PKS Anis Matta. BK segera memanggil Anis yang kini
menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan Luthfi yang duduk di
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Komisi I DPR. Jadi akan klarifikasi mengenai aduan tersebut.

8.

Dugaan Suap Kemenpora.

Sementara ini akan pelajari dulu laporannya karena ini

Badan kehormatan DPR belum memproses dugaan

menyangkut nama baik. Tidak memberikan predikat orang ini

suap kemenpora yang menimpa sejumlah anggota DPR. BK

apakah salah atau benar," ujar anggota BK DPR, Salim

tak bisa memproses sebelum ada laporan resmi dan

Mengga.

keputusan hukum yang tetap. "belum ada laporan, prinsipnya

Menurut Salim, saat ini BK DPR hendak meminta

kita menunggu penegak hukum. Kalau belum ada vonis dari

keterangan pelapor yang juga pendiri Partai Keadilan (PK),

penegak hukum bk tidak bisa merekomendasikan apa-apa

cikal bakal PKS, Yusuf Supendi. BK ingin memastikan lebih

kepada partai. Saya rasa partai juga tidak berani mengambil

dulu apakah laporan tersebut memiliki dasar hukum yang

tindakan tergesa-gesa," ujar wakil Ketua BK DPR, Nudirman

kuat. "Jadi ini yang harus diklarifikasi, kita akan tanya bagi si

Munir kepada wartawan di gedung DPR.

pelapor tapi kalau laporannya nggak benar, ya kita buang ke

Nudirman menuturkan, BK DPR baru bisa memproses

tempat sampah," . Karena itulah saat ini BK DPR menggelar

kalau sudah ada ketetapan hukum tetap terkait sejumlah

rapat dengan Yusuf secara tertutup. Diharapkan BK dapat

anggota dpr yang disebut-sebut terkait suap kemenpora

segera mengambil langkah tegas.

seperti nazaruddin, angelina sondakh, dan lainnya. Tanpa

Dalam rapat internal BK nanti juga akan membahas

keputusan hukum, BK tidak bisa berbuat banyak. "kalau

etika dalam tata beracara. Kita ingin mempertajam lagi

sudah dijadikan terdakwa ya tentu akan dinonaktifkan dan

aturannya. Sebelumnya diberitakan, Yusuf Supendi menuding

bisa direkomendasikan untuk dicopot. Namun ia menjanjikan

Luthfi menggunakan sejumlah uang partai selama menjabat

BK DPR akan bekerja optimal membereskan anggota DPR

menjadi bendahara PK, sebelum berubah nama menjadi PKS.

berkasus. Karena citra dan kepercayaan rakyat terhadap DPR

Selain Luthfi, Yusuf juga melaporkan Sekjen PKS yang juga

terus turun. Dengan sudah disahkannya aturan yang baru kita

Wakil Ketua DPR Anis Matta ke BK DPR. Laporan tersebut

tidak lagi terpasung dengan aturan yang kita buat. Sehingga

disampaikan ke sekretariat BK DPR, di Gedung DPR.

kita akan memproses jika ada laporan masuk.
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Partai Demokrat meminta Badan Kehormatan DPR

menegakkan etika kedewanan. "ini jadi pertaruhan reputasi bk

tidak menjadi alat politik. Badan kehormatan DPR diminta

apabila tetap memaksakan kehendak secara subyektif dan

tidak hanya memeriksa mantan bendahara umum PD,

tebang pilih.

M.Nazaruddin yang dulu duduk di komisi VII DPR, dan kini

Badan Kehormatan DPR telah bertemu pimpinan

sudah dipecat. PD mendorong agar badan kehormatan DPR

DPRr, untuk membahas nama-nama orang yang dinilai

memeriksa semua anggota DPR yang bermasalah hukum.

merusak

Sehingga tidak hanya menyudutkan partai tertentu. Badan

persoalan yang mencuat di negara ini tentunya tidak bisa

kehormatan DPR jangan jadi alat politik. PD mengingatkan

dibiarkan karena ini sudah menyangkut kredibilitas dan citra

BK untuk objektif dan tidak tebang pilih. Menurut Ketua DPP

DPR. Menurut Pramono Anung, memang ada beberapa nama

PD Bidang pemberantasan korupsi, Didi Irawadi Syamsuddin,

yang disebut pubik yang diajukan BK untuk ditindaklanjuti dan

BK DPR mengambil tindakan secara tegas kepada anggota

hal ini akan ikut dibahas.

citra

DPR.

Karena

bagaimanapun

beberapa

DPR yang sudah terbukti bermasalah hukum. Bk dimintanya
bekerja secara profesional.
Menurut Didi IS, selama ini banyak anggota dpr yang
jelas-jelas tersangkut masalah hukum namun tidak diproses

H.

PERLU PENYEMPURNAAN KODE ETIK BADAN
KEHORMATAN

bk dpr. Padahal bk dpr harusnya mengambil sikap cepat demi

Masih terdapat sejumlah kekurangan yang diatur

kehormatan dewan. Sebelum ini banyak anggota DPR yang

Badan Kehormatan DPR RI dalam merumuskan draf kode

tersangkut kasus namun belum diperiksa oleh BK DPR. BK

etik. Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Studi

harus tindaklanjuti laporan-laporan di BK yang sudah jelas

Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan adanya pasal

melanggar etika moral dan hukum, apalagi yang sudah nyata-

pemotongan gaji pada anggota DPR yang melanggar kode

nyata jadi terdakwa dan terpidana. Karenanya, menjadi

etik. Menurut Ronald Rofiandri, Direktur Bidang Hukum PSHK

tanggungjawab BK DPR untuk menunjukkan taringnya

: “Materi yang terkandung di kode etik baru, tidak jauh lebih
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baik dari kode etik lama”. Menurut Ronald ketentuan Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,

Undang nomor 27/2009 mengenal pengaturan gaji tertentu.

DPR, DPD, dan DPRD (sebelumnya UU Susduk) dinilai

Pasal pemotongan gaji ini seharusnya bisa diberlakukan pada

memiliki beberapa kekurangan. Untuk itu, peraturan tata tertib

ketentuan kode etik. Pemotongan gaji bisa diberlakukan

DPR perlu dibawa ke arah yang responsif untuk menjadikan

kepada anggota DPR yang dianggap melakukan perbuatan

lembaga DPR aspiratif, transparan, dan akuntabel. "Tata

tercela atau melawan hukum. Pemotongan 1/4 gaji kepada

tertib DPR menjadi jawaban untuk DPR berkualitas. Pasal

mereka yang melakukan pelanggaran serius.

206 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan ruang bagi

Dalam kasus yang serius, pimpinan DPR berdasarkan

panja untuk menambah berbagai peraturan agar kerja DPR

penilaiannya terhadap suatu kasus, dapat menjatuhkan

bisa optimal dan mudah serta dapat menerobos kekurangan

sanksi kepada perbuatan yang dianggap tercela. “Setelah

UU Susduk. Beberapa hal minus dalam UU itu, yaitu syarat

pemberitahuan akan dijatuhkan sanksi, anggota parlemen

pembentukan fraksi yang sangat mudah, yang diatur dalam

tetap diberi waktu untuk menjelaskan. Keputusan untuk

pasal 80 ayat (4), sehingga berpotensi melemahkan kerja

menjatuhkan sanksi, tidak hanya sebatas pada keputusan

DPR. Dalam pasal 200, masih dimungkinkan DPR melakukan

pimpinan DPR. Terlebih dahulu, pimpinan DPR menggelar

rapat-rapat tertutup. Tidak ada ketentuan yang memaksa

voting untuk menentukan keputusan akhir kepada anggota

DPR menyampaikan kepada publik tentang kriteria dan

DPR tersebut. “Pemberian sanksi berupa pemotongan gaji ini

alasan rapat tertutup.

merupakan terobosan baru. Pemotongan gaji ini bisa

Kekurangan lain, Badan Kehormatan DPR masih

diberlakukan kepada anggota DPR yang kini berstatus

bekerja berdasarkan pengaduan dan tidak didesain untuk

tersangka ataupun terdakwa. Dia menyebut, salah satu kader

aktif, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1). Selain itu,

PKS telah menjalani penahanan hingga berbulan-bulan

pasal 96 (7) menyatakan bahwa laporan kinerja komisi hanya

lamanya.

saat akhir jabatan dan tidak dibuka ruang kontrol di tengah
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periode.

"Ketiadaan

keterlibatan

anggota

DPR

da-lam

pengusulan calon Sekjen DPR yang diatur dalam pasal 393.

melakukan identifikasi dan penelusuran terhadap berbagai
hambatan dan kelemahan DPR yang selama ini ditemukan.

Kelemahan itu perlu diatur dalam tata tertib. Untuk itu, melalui
peraturan tatib dan kode etik, DPR ke depan melibatkan
anggota fraksi dalam alat kelengkapan DPR. Selain itu, perlu

BAB IV

diatur tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan hasil

PENUTUP

kunjungan kerja dan studi banding. "Perlu diatur parameter
dan mekanisme evaluasi kinerja anggota DPR, dan ini tidak

Bertitik tolak dari uraian pada bab terdahulu, maka pada bab akhir

hanya oleh fraksi, tapi juga komisi dan badan kehormatan.

penulisan laporan akhir penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa

Selain itu, memerinci bentuk-bentuk pelanggaran kode etik
dan kewajiban anggota DPR.

kesimpulan dan saran-saran, antara lain :
A.

KESIMPULAN

Sementara itu, Koalisi LSM untuk Penyempurnaan

1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan

Paket UU Politik mendesak agar rancangan Peraturan Tata

alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Tata cara

Tertib (Tatib) DPR yang sedang dibahas agar dilakukan

pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur dengan

secara terbuka oleh anggota DPR. Pembahasan rancangan

peraturan

Tatib DPR diminta berlangsung terbuka agar memungkinkan

Kehormatan.

adanya peluang berbagai kalangan untuk menyampaikan

respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian

masukan dan gagasan. Selain itu, Koalisi LSM juga

anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal

mendesak agar Tatib DPR yang dihasilkan dapat responsif

rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

dan menjamin efektivitas tata kelola lembaga. Koalisi

BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan

mengingatkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Tatib DPR harus

terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

DPR

tentang

tata

beracara

Badan

Pembentukan BK di DPR merupakan

Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan
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akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR

dalam memroses suatu pelanggaran yang dilakukan

sebagai bahan pertimbangan

anggota DPR. Dengan demikian, masyarakat akan

untuk menjatuhkan

sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-

yakin,

rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas

pengawasannya. Meski secara umum masyarakat

Dewan

tidak bisa berharap banyak kepada para politikus DPR,

Kehormatan

dianggap

selesai

setelah

menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
2. Berbagai kelompok masyarakat yang kritis terhadap

BK

DPR

telah

menjalankan

fungsi

sebab pandangannya kini sangat pragmatis, untuk
jabatan dan kekuasaan.

parlemen memberikan rapor merah bagi kinerja Badan

3. BK DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR).

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang

Putusan Badan kehormatan DPR dinilai belum optimal

dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya

dalam mengarahkan anggota legislatif bekerja sesuai

memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada

dengan kode etik yang berlaku. Tidak hanya itu, inisiatif

Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk

dan respons BK DPR terhadap pelanggaran kode etik

menjatuhkan sanksi, sejauhmana proses monitoring itu

yang dilakukan anggota DPR juga dianggap masih

telah dilakukan? Seharusnya ada inisiatif dari fraksi

sangat rendah. Di sisi lain, minimnya efektivitas

untuk merotasi setiap anggotanya yang ada di BK-

putusan BK atas perilaku anggota DPR tidak mampu

DPR, anggotanya yang masih fresh dan tidak punya

memberikan sanksi yang optimal bagi pelanggaran

konflik kepentingan, atau sejauh tidak punya konflik

kode etik. Sanksi yang diberikan belum mampu

kepentingan secara langsung. Tapi yang paling ideal

menimbulkan efek jera. Hal itu semakin membuat BK

adalah orang luar yang tidak punya konflik kepentingan

terlihat tidak optimal dan efektif dalam menjalankan

untuk masuk ke dalam BK-DPR. Apa yang dilakukan

tugas mereka. Muncul harapan, BK DPR lebih terbuka

oleh BK-DPR dengan merubah komposisi, masih
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terkesan setengah-setengah. Ini dilakukan untuk saling

Etika Terapan yang menyebar di seluruh institusi

melindungi kepentingan masing-masing. Harus ada

negara. Adanya BK di parlemen belumlah cukup kuat

dorongan yang kuat terutama dari masyarakat sipil

pelaksanaan etika terapannya, bila tidak didukung oleh

agar keberadaan BK lebih efektif.

lembaga etik di pemerintahan dan alat negara lainnya.

4. Hubungan antara Moral dan Hukum nampak jelas
dalam ketentuan tentang imunitas. Seorang anggota

lembaga

parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak

pendukung etika terapan di bidang politik. Dengan

dapat

karena

demikian, konsideran pembentukan BK baik antara

mengumumkan

konsideran filosofis dan yuridis masih memerlukan

dituntut

di

hadapan

pernyataan-pernyataannya,

pengadilan

kecuali

negara

amat

konseptual, dan uji validitas terhadap berbagai aturan

hukum, anggota parlemen dapat dimintai keterangan

hukum positif. Tak terkecuali, Kode Etik DPR RI dan

oleh penegak hukum setelah mendapat persetujuan

DPRD pun membutuhkan kritik agar terdapat acuan

dari Presiden, Mendagri atau Gubernur. Sedangkan

moralitas

penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan oleh BK

ketatanegaraan dan kehidupan politik yang lebih

kepada anggota parlemen, tidak membutuhkan ijin,

matang.

berjalan

pelaksanaan,

elemen

tertangkap tangan. Dalam penyidikan oleh penegak

dengan BK DPR-RI dan BK DPRD.

hal

sebagai

penyempurnaan

yang

dalam

berarti

rahasia negara, terorisme, tindak pidana korupsi dan

sehingga imunitas tidak berlaku bila berhadapan

B.

Maraknya pembentukan lembaga etik di seluruh

sesuai

refleksi

perkembangan

2. Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal
aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat
dinilai sebagai aturan-materiil Badan Kehormatan DPR

SARAN-SARAN

RI. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini
1. Untuk

masa

depan

pengembangan

kode

etik

masih bercampur antara aturan materiil dan formil

DPR/DPRD, dibutuhkan suatu Reformasi Etik dan
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untuk Badan Kehormatan DPR RI DPR RI. Sebagai

belum bisa dipastikan akan terjadi perubahan. Kondisi

langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman

terakhir setiap partai yang ada di BK-DPR seperti telah

praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam

tersandera. Mereka sepertinya saling menutupi dan

masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan

saling bersandiwara ketika ada berbagai kasus-kasus

suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata

yang melilit dan menghimpit yang terjadi pada

Beracara

partainya

Badan

Kehormatan

DPR

RI

yang

sepenuhnya bersifat formil.

masing-masing.

Mereka

sudah

saling

melindungi bila terjadi keburukan pada masing-masing.

3. Selaras dengan sistem hukum kita yang mengenal
aspek materiil dan formil, maka Kode Etik DPR dapat
dinilai sebagai aturan-materiil Badan Kehormatan DPR
RI. Sedangkan Peraturan Tata Tertib DPR saat ini
masih bercampur antara aturan materiil dan formil
untuk Badan Kehormatan DPR RI DPR RI. Sebagai
langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman

Karenanya, keberadaan BK-DPR sudah tidak lagi
efektif,- Harus ada kekutan yang dapat mencairkan
kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ada usulan agar
sebaiknya, anggota BK tidak hanya anggota DPR,
harus ada orang luar, seperti Akademisi, ahli hukum,
harus ada tokoh masyarakat dan harus ada ahli pemilu
dan lain-lain.

praktek Badan Kehormatan DPR RI maka dalam
masa-masa mendatang diperlukan penyempurnaan
suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata
Beracara

Badan

Kehormatan

DPR

RI

yang

sepenuhnya bersifat formil.
4. Untuk mengurangi konflik di internal BK-DPR, perlu
dilakukan perombakan total, meski perombakan itu
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