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P ada tahun 1998 Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia mengalami perubahan peranan dan fungsi 

yang besar dibandingkan dengan masa Orde Baru. Anggota 
Dewan mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam 
menjalankan fungsi legislasi, penganggaran (budgeting) 
dan monitoring. Dalam kewenangan fungsi legislasi, 
DPR mempunyai kewenangan yang melebihi Presiden 
dalam pembuatan Undang-Undang. Sedangkan dalam 
fungsi penganggaran, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
kewenangan yang menentukan dalam proses penyusunan 
anggaran. Meskipun proses persiapan penyusunan anggaran 
lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, DPR memiliki 
peran penting dalam menentukan arah dan prioritas alokasi. 
Demikian pula halnya, DPR melakukan fungsi pengawasan 
terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang berlaku. 

Selain tuntutan menjalankan fungsi-fungsi legislasi, 
penganggaran dan pengawasan, anggota DPR harus 
menjalankan fungsi representasi. Semenjak tahun 2004, 
dilakukan beberapa perubahan undang-undang dan 
kebijakan mengenai sistem politik untuk meningkatkan 
kualitas representasi. Sama halnya dengan Presiden, Anggota 
Dewan dipilih langsung oleh rakyat melalui partai untuk duduk 
di Dewan. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan, 
lembaga perwakilan sebagai lembaga representasi. Anggota 
yang ada merupakan Anggota yang secara langsung dipilih 
oleh konstituennya dan bekerja menyalurkan dan mengolah 
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aspirasi untuk kepentingan rakyat. 

Dalam menjalankan peran dan fungsi anggota Dewan, 
perangkat Sekretariat Jenderal DPR RI memegang peranan kunci 
dalam mendukung kerja-kerja anggota Dewan. Menghadapi 
tuntutan yang semakin besar seiring dengan meningkatnya 
tuntunan peranan dan fungsi anggota Dewan, Sekretariat 
Jenderal DPR RI perlu bekerja lebih keras memberikan 
dukungan tehnis, administratif dan keahlian kepada DPR RI. 
Peningkatan kualitas bantuan tehnis, adminitratif dan keahlian 
perlu dilakukan secara terus menerus. 

Dalam usaha peningkatan dukungan tersebut, Sekertariat 
Jenderal DPR RI melakukan kerjasama antara lain dengan 
UNDP (United Nations Development Programme) melalui 
proyek PROPER (Parliamentary Reform and Public Engagement 
Revitalization). Satu bentuk kerjasama tersebut, menghasilkan 
beberapa buku untuk anggota Dewan, antara lain buku 
panduan fungsi representasi; sistem pelaporan anggota Dewan; 
pengarusutamaan gender dalam fungsi legislasi dan anggaran; 
panduan kode etik parlemen; serta buku staf Fraksi: wilayah 
kerja dan praktek-praktek terbaik. Buku-buku panduan tersebut 
diharapkan dapat membantu dalam memaksimalkan kinerja 
anggota dewan dalam bidang legislasi, penganggaran, dan 
pengawasan, serta fungsi representasi. 



D emokrasi mempunyai arti kekuatan rakyat. 
Pemerintahan adalah wujud dari kekuatan rakyat 

untuk implementasi kebijakan. Meskipun demikian, 
kekuasaaan mutlak terletak di tangan rakyat yang dapat 
dipergunakan langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan. 
Sejalan dengan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah 
pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. 
Demokrasi tidaklah sama dengan kebebasan, tetapi demokrasi 
merupakan wujud dari kebebasan yang terlembaga melalui 
aturan-aturan atau prosedural-prosedural yang telah 
terbentuk melalui kurun waktu yang lama. 

Indonesia telah mengalami beberapa bentuk demokrasi, 
dan tahun 1998 pada khususnya merupakan titik sejarah 
terhadap perubahan peran politik dari Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dari lembaga "rubber stamp" kemauan eksekutif 
menjadi lembaga yang independen dalam sistem presidensial. 
Pemilu 1999 merupakan penanda atas pengakuan atau 
kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga 
lembaga negara lainnya. DPR tidak lagi hanya berfungsi 
sekedar menstempel keinginan eksekutif seperti di masa Orde 
Baru, tetapi sebagai institusi paling menentukan didalam 
membuat undang-undang dan perencanaan anggaran dan 
pengawasan. Tetapi dalam menjalankan fungsi yang seolah 
olah baru tersebut, sebagian anggota DPR belum menyadari 
fungsi konstitusionalnya dan kurang berpengalaman dalam 
menjalankan fungsi representasi, yaitu mewakili rakyat. 
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Sejak tahun 2000, Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan 
United Nations Development Programme (UNDP) telah melakukan 
fasilitasi terhadap DPR di dalam memaksimalkan fungsi-fungsinya 
melalui bantuan tehnis terhadap anggota, alat kelengkapan dan 
Sekretariat Jenderal DPR. Bantuan tehnis dari UNDP ditujukan 
untuk lebih memaksimalkan fungsi-fungsi legislasi, budgeting 
dan monitoring. Melalui bantuan tehnis tersebut beberapa buku 
panduan telah tersusun untuk dipergunakan oleh anggota dewan 
dan para staf ahli. Dengan keberadaan buku-buku panduan 
diharapkan DPR sebagai lembaga dapat menjalankan fungsi 
fungsinya secara maksimal. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran ringkas dan 
utuh tentang prinsip-prinsip etis dan perilaku etis Anggota DPR 
RI. Substansi Kode Etik DPR-RI tersebut selanjutnya dilengkapi 
dengan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Kehormatan DPR-RI. Buku ini akan menguraikan aspek substansi 
dan prosedural Kode Etik dalam ilustrasi dan tata bahasa yang 
ringkas dan sederhana. 







'Pasal 1 Kode Etik DPR~RI. 

Perbedaan ruang lingkup antara Etika dan Etiket 
Etika adalah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar 
pertimbangan Badan Kehormatan untuk menafsirkan Kode 
Etik. Sedangkan etiket adalah tata cara makan, minum dan 
berbusana yang sejalan dengan tradisi komunitas tertentu. 

Kode Etik sebag.ai produk Etika Profesi 
Kode Etik adalah norma perilaku yang dirumuskan, diterima, 
dan ditaati dalam lingkungan internal. Kode Etik yang berjalan 
dengan baik berarti mencerminkan nilai moral Anggota DPR-RI 
pada saat ini dan masa depan. Hati-hati,jangan samakan antara 
Etika dan Etiket. 

Definisi Kode Etik 
Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan 
landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun 
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak 
patut dilakukan oleh Anggota.* 

Badan Kehormatan DPR-RI mulai aktif bekerja dengan 
menggunakan Kode Etik pada akhir tahun 2004 
Usai UU Susduk disahkan tahun 2003, tak lama kemudian pada 
tahun 2004, Kode Etik DPR-RI disahkan sebagai keputusan 
DPR-RI. Kode Etik merupakan amanat Pasal 105 UU Susduk. 
Terbitnya naskah Kode Etik menandakan era baru politik 
reformasi dengan menggunakan moral sebagai cara berpikir 
dan berperilaku. 

Dua Alasan Utama 



Kode Etik merind fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan 

Kode Etik berisi prinsip-prinsip etis, perilaku yang ideal, sanksi 
dan penghargaan terhadap perilaku politik Anggota. Saat 
ini, substansi Kode Etik telah mencakup perilaku etis dalam 

Objektivitas Kode Etik 

Batasan-batasan Kode Etik di Indonesia diatur secara objektif 
dalam UU Susduk dan Tatib DPR-RI. Pelaksanaannya bersumber 
pada subjektivitas kesadaran etis tiap Anggota. Badan 
Kehormatan menilai perilaku Anggota berdasarkan batasan 
objektif dalam Kode Etik. Kode Etik telah "menunjuk" perilaku 
mana yang etis atau tidak. UU Susduk telah "mengatur" perilaku 
mana yang benar atau salah. 

Batasan antara Kode Etik dan Code of Law 

Kode Etik itu ukurannya etis atau tidak etis. Bermoral atau tidak 
bermoral. Kalau Code of Law, cenderung menggunakan asas 
keadilan dan kepastian hukum. Ukurannya, benar atau salah. 
Kode Etik dapat dikatakan sebagai norma-norma moral untuk 
menilai perilaku dan/atau ucapan Anggota. 

Kode Etik menjadi tolak ukur pencitraan OPR-RI 

Kode Etik ibarat kristalisasi perilaku Anggota DPR-RI. Kita semua 
terdorong menjadi wakil konstituen yang sanggup mengatur 
diri sendiri (self regulation) dan self impose (membebankan 
diri sendiri sebagai kewajiban), untuk menampilkan sosok ideal 
Anggota dan lembaga DPR-RI di mata konstituen. 

Kode Etik tidak mengatur etiket kehidupan sehari-hari seperti 
ini. Tapi, mengatur prinsip-prinsip moral dalam politik parlemen 
yang penting bagi Anggota dan kelembagaan DPR-RI. 



09Rmgkasan dari paragraf pertama, naskah pendahuluan Kode Etlk DPR-RI. 
.-.-•Ringkasan den paragraf kedua, naskah pendahuluan Kode Ettk OPR-Rt. 
··--·Ringka~n dari paragraf kettga, naskah pendahuluan Kode Euk DPR-RI. 

Kesepakatan Anggota DPR menyusun Kode Etik 
Kedudukan Anggota dinilai mulia dan terhormat dengan 
tugas konstitusionalnya. Hal ini mendorong Anggota DPR-RI 
sepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPR-RI. Kode Etik ini 
sifatnya mengikat dan wajib dipatuhi Anggota DPR-RI selama 
di dalam maupun di luar gedung, demi menjaga martabat, 
kehormatan, citra dan kredibilitas DPR-RI.***" Saat ini, Kode 
Etik DPR-RI masih berbentuk Keputusan DPR-RI. Berdasarkan 

Amanat Rakyat dan Pembentukan Kode Etik 
ldealitas sistem ketatanegaraan menumbuhkan kesadaran 
tentang kedudukan wakil rakyat yang mulia dan terhormat. 
Anggota DPR-RI bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituennya dalam 
melaksanakan tugas yang diamanatkan.*** 

Ketatanegaraan Indonesia dan Pembentukan Kode Etik 
Perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru 
adalah bagian tak terpisahkan dari proses reformasi. lni 
ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja DPR-RI yang 
memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas. 
Komitmen ini penting untuk mewujudkan DPR-RI yang kuat, 
produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.** 

pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 
Misalnya, Anggota dilarang meminta imbalan kepada mitra 
kerja dalam rapat pembahasan Undang-Undang. 



Materi Kode Etik 
Kepribadian dan tanggung jawab Anggota, penyampaian 
pernyataan, ketentuan dalam rapat dan perjalanan dinas. Lalu, 

Tujuan Individual Kode Etik 
Kode Etik bertujuan membantu Anggota DPR-RI dalam 
melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan 
tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan 
konstituen. Disinilah baru terpahami bila Kode Etik membantu 
kinerja Anggota DPR-RI yang berada dalam Sadan Kehormatan 
guna memantau perilaku politik yang etis. melalui wewenang, 
tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. 

Tujuan Kelembagaan Kode Etik 
Secara kelembagaan, tujuan Kode 
Etik adalah menjaga martabat, 
kehormatan, citra dan krebilitas DPR 
RI. Nah, unik bukan? Yang menjaga 
martabat DPR-RI bukanlah lembaga 
semacam Sadan Kehormatan, tapi 
Kode Etik itu sendiri. lni berarti Kode 
Etik adalah produk yang a mat penting 
dan bahkan Kode Etik menjadi perisai 
pelindung DPR-RI. 

Tujuan Kode Etik 

UU No. 10/2004, aturan lama seperti ini selanjutnya dibaca 
sebagai Peraturan DPR-RI. 



Ruang lingkup materi penegakkan etika yang sedemikian 
luas memerlukan komunikasi politik yang efektif dalam 
mempertemukan persepsi yang berbeda-beda tentang 
kesadaran etis sebagai inti Kode Etik. 

Materi Tambahan dalam UU Susduk dan Tatib DPR~RI 
Terdapat ketentuan lain dalam UU Susduk dan Peraturan DPR 
RI tentang Tata Tertib. Badan Kehormatan dapat melakukan 
penyelidikan dan verifikasi terhadap: 

Anggota DPR-RI yang tidak dapat melaksanakan tug as 
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap (kurang 
lebih 3 bulan berturut-turut) 
Anggota DPR-RI tidak lagi memenuhi syarat-syarat 
ca Ion Anggota dan rangkap jabatan. Artinya, syarat 
syarat pada masa Caleg merupakan bagian dari 
perilaku yang dinilai oleh Badan Kehormatan. 
Ditambah pula dengan aturan rangkap jabatan yang 
melarang Anggota DPR-RI merangkap jabatan sebagai: 
pejabat negara lain, hakim, PNS, Anggota TNl/POLRI, 
pegawai BUMN/BUMD. Anggota DPR-RI juga tidak 
boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural 
pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, 
konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek, 
dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, 
wewenang dan hak sebagai Anggota DPR-RI. 

materi tentang kekayaan, imbalan dan pemberian hadiah. 
Konflik kepentingan dan perangkapan jabatan. Materi tentang 
kerahasiaan negara. Hubungan dengan mitra kerja. Sanksi dan 
rehabilitasi. 



"Pesel 2 Tata Beracara. 

Tugas Penyelidikan & Verifikasi 
Tugas pertama Badan Kehormatan, sejauh kita pahami UU 
Susduk maupun Peraturan Tata Tertib, telah diringkas dengan 
baik dalam Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

;:... Sadan Kehormatan DPR-RI" 
::; -~ 

Susunan Keanggotaan 
Badan Kehormatan terdiri dari 13 Anggota yang tersusun 
berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota 
tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan 
pada masa permulaan keanggotaan DPR-RI dan permulaan 
tahun Sidang. 
Fraksi berwenang untuk mengganti Anggota Badan 
Kehormatan yang berasal dari Fraksi yang sama. Dasar 
pertimbangan penggantian, tergantung pada kebijakan 
masing-masing Fraksi. 

Alat Kelengkapan Bersifat Tetap 

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPR-RI 
yang bersifat tetap. Sebelum adanya UU Susduk Tahun 2003, 
kelembagaan penegak Kode Etik ini hanya bersifat adhoc 
dengan nama "Dewan Kehormatan''. Dalam sejarah politik 
parlemen, "Dewan Kehormatan" tidak pernah terbentuk secara 
resmi guna penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik. 



PENYELIDIKAN tidak didefinisikan secara khusus dalam 
Tata Beracara. Aturan Tata Beracara fokus pada mekanisme 
VERIFIKASI, yaitu proses pemeriksaan terhadap unsur 
administratif dan materi Pengaduan. 
Anggota yang absen karena sakit selama 3 (tiga) bu Ian berturut 
turut termasuk kategori tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota. 
Ketentuan ini memang berat, namun dimaksudkan agar kinerja 
DPR-RI tetap maksimal. "Sehat" adalah kriteria terpenting bagi 
Anggota DPR RI. 
Anggota yang tidak diketahui keberadaannya selama 3 
bulan berturut-turut juga termasuk kategori tidak dapat 

Tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 
Anggota DPR 
Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota 
DPR sebagai dimaksud dalam UU Pemilu 
Melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak 
melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPR 
Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang 
undangan 

'Tugas Badan Kehormatan: 
Melakukan'Penyelidikan & Verifikasi terhadap 

Pengaduan atau peristiwa yang diduga dilakukan oleh 
Anggota DPR sebagai suatu:pelanggaran, karena: 

-~ • ' ,. ~ ~;~,,~~~~; • i 



Tugas Penyampaian HasH Keputusan 
Tata Tertib DPR-RI mengatur mekanisme penyampaian hasil 
keputusan Sadan Kehormatan kepada Pimpinan DPR-RI. 
Tata Beracara menambahkan aturan baru yaitu hasil keputusan 
ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi, khusus terkait dengan 
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Tugas Penetapan Keputusan 
Tugas Kedua Badan Kehormatan 
yaitu rnenetapkan keputusan hasil 
penyelidikan dan verifikasi. 
Sebelum mengambil keputusan, 
seluruh hasil Sidang maupun 
Ra pat Sadan Kehormatan 
diverifikasi dan hasilnya ditulis 
dalam lembar keputusan. 
lsi putusan adalah terbukti atau 
tidaknya suatu pelanggaran, 
disertai dengan pemberian sanksi 
atau rehabilitasi. 

melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan 
tetap sebagai Anggota. 
Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai: pejabat negara 
lain, hakim, PNS, Anggota TNl/POLRI, pegawai SUMN/BUMD. 
Anggota DPR-RI juga tidak boleh melakukan pekerjaan 
sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, 
akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter 
praktek, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas, 
wewenang dan hak sebagai Anggota DPR-RI. 



Tata Beracara memberikan syarat-syarat dalam proses 
pemanggilan yaitu materi dan data bukti awal dinyatakan 
lengkap terlebih dahulu oleh Sadan Kehormatan. Pihak 
Sekretariat Badan Kehormatan dan dukungan staf ahli Sadan 
Kehormatan berperan aktif dalam meneliti aspek administratif 
dan data-data pengaduan yang disertakan oleh Pengadu/ 
Pelapor. 
Pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait langsung 
dengan materi pengaduan, berdasarkan UU Susduk maupun 
Tata Tertib, dapat dipanggil oleh Sadan Kehormatan melalui 
surat resmi. Tata Seracara mengatur tentang surat panggilan 
Sidang terhadap Teradu, Pengadu/Pelapor, saksi dan/atau 
pihak-pihak lain secara rinci. Tembusan surat panggilan 
kepada Fraksi-Fraksi merupakan ketentuan tambahan dalam 
Tata Seracara. 

Wewenang Pemanggifan Para Pihak 
Tata Tertib menegaskan bahwa Wewenang Badan Kehormatan 
ada 2 (dua) yaitu: 

Memanggil Anggota yang bersangkutan untuk 
memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap 
dugaan pelanggaran yang diadukan; 
Memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak-pihak lain 
yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk 
untuk dimintai dokumen atau bukti lain; 

pemberian sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota yang 
telah disidang oleh Sadan Kehormatan. 



Kolektivitas Pimpinan Sadan Kehormatan 
Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan 
pimpinan yang bersifat kolektif. 
Terdiri 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua 
Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh 
Anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip 
musyawarah untuk mufakat 
dalam Rapat Badan Kehormatan 
yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR-RI, setelah penetapan 
susunan keanggotaan 
Badan Kehormatan 
Pembagian tugas anggota 
Pimpinan Badan Kehormatan 
diatur sendiri oleh Pimpinan 
Badan Kehormatan berdasarkan 
tugas Badan Kehormatan 
Pimpinan Badan Kehormatan yang berhalangan tetap 
diganti oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya 
ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan 
Pimpinan Badan Kehormatan tidak dapat dirangkap 
dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan 
DPR lainnya 
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Wajib Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 
Kepribadian ideal ini merupakan syarat mutlak bagi 
Anggota. 
Selain termaktub dalam Sumpah/Janji Anggota, nilai-nilai 
ketakwaan yang terdapat dalam ajaran religi memberi 
arah bagi tindakan profesionalisme. 
Secara teologis-politis, Kode Etik berharap Anggota 
sanggup menyesuaikan kata-hati rakyat dengan perilaku 

Sepuluh kepribadian ideal Anggota DPR-RI terdapat dalam 
Pasal 3 Kode Etik. lbarat pohon kepribadian, terdapat4 (empat) 
akar kepribadian Anggota DPR-RI yaitu: 

wajib bertakwa 
berjiwa Pancasila 
taat kepada UUD'45 dan peraturan 
perundang-undangan; dan 
berintegritas tinggi. 

Wajib Bertakwa Ke pad a Tuhan YME 
Berjiwa Pancasila 
TuatUUD~S&Pe~uu~n 
lntegritas Tinggi 
Tegakkan Kebenaran & Keadilan 
Junjung tinggi Demokrasi & HAM 
Emban Amanat Penderitaan Rakyat 
Patuhi Tatib DPR-RI 
Profesionalisme Anggota 
Tingkatkan Kualitas dan Kinerja 



Berintegritas Yang Tinggi 
Kode Etik mengimbangi sisi negatif dari penggunaan 
keahlian politik yang berlebihan pada Anggota. 
lntegritas yang tinggi menandakan bahwa keahlian politik 
Anggota diarahkan oleh Kode Etik pada penjagaan 
terhadap martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas 
DPR-RI. 

Taat UUD'4S dan Peraturan Perundan9-undangan 
Kepatuhan pada norma-norma dasar dalam konstitusi 
merupakan kesadaran etis. Kesadaran etis ini akan 
berfungsi dalam tindakan kongkrit untuk memberi 
putusan terhadap tindakan tertentu tentang 
baik-buruknya. 
Kesadaran etis berbasis konstitusi dan hukum positif 
mengembangkan kata-hati Anggota untuk bebas 
berkehendak tan pa terintervensi kepentingan politik 
yang sempit. 

Berjiwa Pancastla 
Kode Etik menggunakan nilai-nilai esensial dalam Pancasila 
sebagai unsur pembangun kejiwaan bagi tiap Anggota. 
Kode Etik berharap nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, 
nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial menjadi 
ajaran moral bagi Anggota untuk bebas berjuang bagi 
kepentingan rakyat. 

politiknya sehari-hari. Vox populi, Vox Dei. Suara rakyat, 
suara Tuhan. 



Profesi sebagai Anggota adalah 
suatu moral community yang memiliki cita-cita 

dan nilai-nilai bersama, sebagaimana tegas 
tergurat dalam Tujuan Kode Etik. 

Sepuluh kepribadian ideal ini merupakan 
prinsip-prinsip etis yang menekankan kewajiban 

moral dalam wilayah religius, falsafah hidup, 
integritas pribadi dan profesionalisme. 

amanat penderitaan rakyat, 
Tatib DPR-RI, 
profesionalisme Anggota, dan 
peningkatan kualitas dan kinerjanya. 



Pasal 4 Ayat 2 Kode Etik: 
Sampaikan & Perjuangkan Aspirasi Rakyat tanpa 

memandang suku, agama, ras, golongan & gender 

Etika mempunyai Tanggung Jawab kolektif. Anggota 
tidak bertanggung jawab secara pribadi, melainkan 
bertanggungjawab sebagai kelompok atau keseluruhan, 
untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. 
"Ayat Pertama" menempatkan tanggung jawab kolektif 
berbasis kerakyatan. Hal ini berbeda dengan merasa ber 
tanggung jawab kolektif yang biasanya kita jumpai dalam 
bentuk solidaritas. Alasan solidaritas memang memuaskan 
beberapa pihak, namun belum menunjukkan tanggung 
jawab moral dalam arti sebenarnya. 
"Ayat Kedua" mengarahkan Anggota untuk mengatur 
tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan prinsip 
prinsip dan hati nurani yang berlaku secara universal yaitu 
menghindari pandangan diskriminasi atas suku, agama, 
ras, golongan dan gender. 

"Dua Ayat0'1 



Sistem Penilaian Moral atas 
Ketidakhadiran Anggota dalam Rapat 
Dalam Tata Seracara, absensi dalam Rapat tidak memerlukan 
pengaduan sebagaimana materi Kade Etik lainnya. Pihak 
Sekretariat Sadan Kehormatan mengambil inisiatif untuk 
memantau perkembangan kehadiran Anggota. Sebagai bukti 
awal, Anggota dapat menyampaikan surat ijin tertulis kepada 
Sekretariat Sadan Kehormatan. 

Ketidakhadiran Anggota dalam Rapat 
Anggota yang tidak hadir secara fisik tanpa alasan rasional 
yang tertuangkan secara tertulis (surat ijin dari Pimpinan 
Fraksi}, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat 
sejenis, merupakan pelanggaran Kade Etik. 

Nilai Moral Kepatutan 
Nilai moral "Kepatutan" 
memberikan orientasi 
kepada Anggota tentang 
kehidupan antar-pribadi 
sesama Anggota yang ingin 
menggapai suasana sopan 
santun dalam melakukan 
tindakan politik. 
Hasil kategorisasi perilaku 
kepatutan di bawah iru 
dapat berkembang seiring dengan praktek dan wacana moral 
yang terbangun di lingkungan Sadan Kehormatan. 



Santun dalam Pemakaian Simbol Jabatan 
Anggota patut berpakaian rapi, sopan, dan pantas dengan 
menggunakan tanda atau simbol jabatan dalam rapat atau 
konsultasi. Ukuran kepantasan tidak dapat ditentukan secara 
konkret, tapi mengacu pada norma-norma moral yang umum 
yang disadari oleh Anggota. 

Santun dalam Rapat 
Anggota bersikap santun, menjaga ketertiban dan memenuhi 
tata cara rapat selama Rapat berlangsung. Pendapat politik 
yang prinsipiil dari masing-masing Anggota tidak menjadi 
dasar verifikasi oleh Badan Kehormatan, melainkan sikap 
Anggota yang benar-benar menjaga ketertiban dalam Ra pat. 

Penyampaian Pernyataan Tanpa Menghadiri Rapat 
Anggota yang tidak menghadiri rapat, konsultasi atau 
pertemuan kurang patut bila menyampaikan hasil forum 
forum itu kepada publik. 

Moralitas Pernyataan dalam Rapat 
Anggota sepatutnya menyampaikan pernyataan dalam 
suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas tertentu. 
Apakah pernyataan itu disampaikan dalam kapasitas 
sebagai Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau 
Pimpinan DPR-RI? 
Bila iya, maka pernyataan dan kapasitas itu selaras dengan 
Kepribadian dan Tanggung Jawab Anggota. 
Sebaliknya, jika tidak, pernyataan itu dianggap sebagai 
pernyataan pribadi yang tidak bersangkutpaut dengan 
kepribadian dan tanggung jawab Anggota, serta 
kelembagaan DPR-RI. 
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Keikutsertaan dalam Organisasi di Luar DPR-RI 

Anggota patut mengutamakan tugasnya ketika ikut serta 
dalam kegiatan organisasi di luar DPR-RI. Konfirmasi kepada 
Pimpinan DPR-RI dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan 
diperlukan sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik 
kepentingan (conflict of interest) yang berlangsung dalam 
rapat-rapat di DPR. 



7 Kewajiban Moral 
Anggota wajib melakukan perjalanan dinas di dalam atau 
ke luar negeri sesuai rencana anggaran negara yang telah 
disetujui. 
Anggota wajib menggunakan fasilitas perjalanan dinas 
untuk kepentingan tugas kedewanan 
Anggota wajib menggunakan biaya dan fasilitas sendiri 
apabila membawa keluarga dalam perjalanan dinas 
Anggota wajib memberitahukan kepada Pimpinan DPR-RI 
melalui surat resmi apabila melakukan perjalanan dinas 
atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun 
luar negeri 
Anggota wajib melaporkan kekayaan secara jujur 
dan benar 
Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan 
tertutup oleh umum 

Pengertian Kewajiban Moral 

Yang pertama terpahami ialah kewajiban moral dalam 
Kode Etik mengarahkan Anggota untuk menyeimbangkan 
kepentingan diri sendiri dengan kepentingan lembaga. 
Alasan melakukan kewajiban moral lebih berdasarkan 
pada nilai keadilan yang dipancarkan dalam konteks 
kenegaraan. 
Kode Etik memberikan citra positif dengan meminta 
Anggota melakukan sesuatu yang etis, meskipun belum 
tentu Hak yang akan diperoleh Anggota itu setimpal 
dengan kewajiban yang dijalankan. 



Kewajiban moral yang berada dalam ranah hukum seperti 
pelaporan harta kekayaan merupakan keputusan moral yang 
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan preventif. Utamanya, 
mengurangi maraknya konflik kepentingan dan tindakan 
penyelidikan oleh KPK di gedung DPR-RI. 

Kewajiban Moral Terkait dengan Kepatuhan Hukum 

Sidang Volksraad tahun 1930 

Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan 
sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan 
atau sudah dinyatakan terbuka untuk umum 



8 Perilaku Terlarang 
Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra 
kerjanya dengan maksud meminta atau menerima 
imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di 
dalam maupun di luar gedung DPR-RI 
Anggota dilarang mengemukakan pendapat dalam 
pembahasan suatu masalah dalam rapat, bila terdapat 
kepentingan pribadi dalam pembahasan itu. 
Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk 
mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan 
pengambilan keputusan lembaga penegak hukum, untuk 
kepentingan pribadi 
Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk 
mencari kemudahan dan keuntungan pribadi dalam suatu 
bidang usaha yang menggunakan anggaran negara 
Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat 
struktural (lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, 
konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek) 
dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tug as, 
wewenang dan haknya sebagai Anggota 

Norma Larangan dalam Kode Etik 

Kode Etik mematok norma moral paling keras yaitu 
norma larangan terhadap perilaku yang motifnya 
berbasis kepentingan pribadi. 
Atas dasar kepentingan pribadinya sendiri, Anggota 
dilarang melakukan perbuatan maupun ucapan tertentu 
dan bertanggungjawab bila tetap melakukan 
perbuatan itu. 



Kategorisasi perilaku yang dilarang ini telah mengakumulasi 
ketentuan dalam UU Susduk, Tatib dan Kode Etik. 
Badan Kehormatan dan Anggota pada umumnya dapat 
mengembangkan tolak ukur moralitas suatu perilaku larangan 
ini, melalui verifikasi dan penulisan lembar keputusan. 

Anggota dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat 
pemerintahan atau bagian dari pejabat pemerintahan, 
hakim, PNS, TNl/Polri, konsultan pegawai pada BUMN, 
BUMD dan/atau badan lain yang anggarannnya 
bersumber dari APBN/APD. 
Anggota dilarang melanggar ketentuan syarat-syarat 
calon Anggota 
Anggota dilarang melanggar sumpah/janji 



Pemberian Rehabilitasi 
Pertimbangan dalam pemberian 
REHABILITASI kepada Anggota 
yang tidak terbukti melanggar 
Kode Etik, tergantung pada 
hasil verifikasi dan sidang dalam 
Badan Kehormatan. 

Sanksi menu rut Tata Beracara 
Teguran Lisan 
Teguran Tertulis 
Pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPR 
Pemberhentian darijabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan 
Alat Kelengkapan DPR 
Pemberhentian sebagai Anggota DPR-RI 

t 
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Sanksi menurut Tatib DPR·RI 
Teguran Tertulis99 
Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan 
Alat Kelengkapan DPR 
Pemberhentian sebagai Anggota99 

Pemberian Sanksi 
Pertimbangan dalam pemberian SANKSI kepada Anggota yang 
terbukti melanggar Kode Etik, tergantung pada basil verifikasi 
dan sidang dalam Badan Kehormatan. 

l 
I 







fonnatPengaduan 
Unsur yang terpenting adalah identitas Pengadu, Teradu dan 
uraian peristiwa yang diduga pelanggaran. Bahasa materi 
pengaduan tetap berbahasa Indonesia. Format berikut ini 
adalah contoh bagaimana publik dapat mengadukan perilaku 
Anggota yang diduga melanggar Kode Etik. 

Perkel:uaJian dalam Materi Pengaduan 
Pelanggaran atas ketidakhadiran atau absensi Anggota dalam 
Rapat-rapat DPR tidak memerlukan pengaduan. Hingga saat 
ini, Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk melakukan 
monitoring terhadap daftar hadir yang berisi tanda tangan 
Anggota di setiap jenis-jenis Rapat-rapat DPR. 

Per.m Pim,pinan DPR-RJ dalam Pengaduan 
Pimpinan DPR-RI menyampaikan pengaduan kepada Badan 
Kehormatan berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
Anggota, berdasarkan informasi dari masyarakat, Anggota 
dan/atau perkembangan yang telah diketahui secara luas 
dalam masyarakat. 

Pihak yan:g Ajukan Pengaduan 
Pimpinan DPR-RI, masyarakat dan/atau pemilih. Anggota 
yang mengetahui dugaan pelanggaran Kode Etik dapat 
mengadukan sesama Anggota melalui Pimpinan DPR-RI. 

Oefinisi Pengaduan 
Pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal 
terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga 
sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota. 



······-·-·····-····-···· 2008 
Tanda Tangan/ Cap Jempol 

BuktlAwal 1... -······-·····-··················-·-································-·········································· 
2 ·-·······················-··········-··-·············-·-·······-···---·························································· 
3 ·-··································-···································································································· 

(Wak:tu Perbuatan) 

(Tempat Perbuatan) 

(Fakta Perbuatan) 

(Pengadu) 

URAIAN SINGKAT 

Nama lengkap 
Tempat ranggal lahir/umur 
Jenis Kelamln 
Pekerjaan 
Kewarganegaraan 
Alamat lengkap/domisili 

IDENTITAS PENGADU 

Perkecualian Pengaduan 

Bagi Pengadu yang tidak dapat menulis, pengaduan dapat 
disampaikan secara lisan. Sekretariat menuliskan pengaduan lisan 
itu dan dibacakan kepada Pengadu, serta ditandatangani atau cap 
jempol oleh Pengadu. 



Tindakan Pengadu selama Proses Verifikas,i 
Pengadu harus teliti dalam menyerahkan berkas 
pengaduan. 
Bukti awal yang kurang lengkap dan materinya tidak 
terkait dengan Kode Etik atau Tatib, Pengadu akan 
menerima surat kekuranglengkapan Pengaduan. 

Waktu Pelaksanaan Vermkasi Administrasi dan Substansi 
Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah berkas 
pengaduan masuk, Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan 
hasil verifikasi kepada Badan Kehormatan. 

Tenaga Ahli Sebagai Pelaksana Verifikasi S\.lbstansi 
Tenaga Ahli melakukan verifikasi melalui analisa terhadap 
materi aduan berdasarkan Kode Etik dan aturan lain yang 
terkait dengan substansi pengaduan. Analisa Tenaga Ahli 
menggunakan perspektif Etika, Hukum dan ilmu pengetahuan 
lain yang terkait dengan materi aduan. 

Sekretariat Sebagai Pelaksana Verifikasi Administrasi 
Sekretariat Badan Kehormatan membantu verifikasi dalam hal 
administrasi. 

verifikasi perihal presensi atau absensi Anggota yang 
diperiksa tanpa adanya pengaduan. 
verifikasi kelengkapan identitas pengaduan seperti 
identitas Pengadu dan identitas Teradu. 

Pengertian Verifikasi 
Proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi 
Pengaduan. 

TahapVell 
Penjad'wairtl 
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Rapat Badlan Kehormatani: Pern~afta,san Ma--terii 
dlan B11kti Awa~ 
Materi dan data bukti awal yang telah dinyatakan lengkap 
dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan 
disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu 
dengan surat resmi, paling lambat 14 hari kerja sejak materi 
aduan dinyatakan lengkap. Pimpinan Fraksi Teradu wajib 
merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus. 

<iu:guirnya Penga'duan 
Pengaduan gugur apabila Teradu meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau ketentuan yang diduga dilanggar 
dinyatakan tidak berlaku. 

Kerahasiaan ll"engaduan 
Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi wajib merahasiakan 
Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara 
diputus. 

Tentangi Pelil'arikan Pengaduan 
Materi pengaduan yang secara administrasi telah 
diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan 
Kehormatan menentukan lain. 
Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan 
dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan 
permasalahan yang diadukan. 

Waktu maksimal untuk melengkapi berkas pengaduan 
adalah 7 hari. Lewat masa tenggang ini, maka Pengadu 
harus mengajukan pengaduan baru dengan bukti baru. 



Kewajiban Tera du 
Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data 
data aduannya lengkap. Panggilan ini dilakukan paling 
banyak 3 kali. 
Teradu yang tidak memenuhi panggilan Sidang dengan 
alasan sakit (perawatan intensif atau rawat inap), harus 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 
Teradu yang tidak memenuhi panggilan Sidang 
dikarenakan tugas negara, dibuktikan dengan SK 
Pimpinan DPR. 

Surat Panggilan Sidang kepada Teradu 
Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang 
secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan 
kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 hari sebelum 
Sidang. Pimpinan Fraksi yang mengetahui surat panggilan 
sidang tetap wajib merahasiakan Pengaduan sampai adanya 
keputusan Badan Kehormatan, sesuai aturan dalam Tata 
Beracara. 

Sidang Ba.dan Kehormatan 
Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari Sidang 
pertama dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak 
materi aduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi 
Tera du. 

Bukti Awai Tidak Lengkap, 
Sadan Kehormatan Mencari Data Pelengkap 

Apabila alat bukti tidak lengkap, Badan Kehormatan mencari 
data pelengkapnya sampai batas waktu yang ditetapkan 
dalam Rapat. Bila data tambahan ini sudah diperoleh, Rapat 
Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya. 



Verifikasl Admlmstrasl 
Tolak Ukur: 

ldentitas Yang Berlaku 

..... lengkap: 

.,...-surat Tanda Penerimaan 

_....ae1um Lengkap: 
.,...-Lenglcapi dm 7 HB1i 

_..... Lewat 7 Hari: 
Berkas Pengaduan Pengadu .,...- Tidak cirsgistrasi; 

Pengajuan Baru, Bukti Baru 

.......... Mlapo .. •r•a•n•V•e•r~.ika .. s.1:•5•H•a•r•l•K~e•rja ......... ~ 

j 

Reglstrasl t Lengkap 

Rapat Sadan Kehormatan 
Mlsal: Tanggal ·x· 

Materi & Data 
Awai lengkap 

Penyampalan Materl Pengaduan: makslmal (X + 14) Harl Kerja 
Hasil: Tanggal ·y· 

Pimplnan Fraksl 

0 
'W 

Teradu 

8 
Harl Sldang Pertama: (Y + 14) Harl Kerja 

Hasil: Tanggal T 

Analisa 

t 
B 

Verifikasl Materl 

Tolak Ukur: Substansl 
Koda Etik & Tatib DPR-RI 



Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau 
Anggota Sadan Kehormatan 
Tata Beracara mengatur khusus tentang verifikasi terhadap 
Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang diduga 
melanggar Tata Beracara. Berikut ini cuplikan ketentuannya 
dalam Tata Beracara. 

Kehadiran dan Ketidakhadiran Teradu dalam Sidang 
Teradu tidak dapat menguasakan kehadirannya dalam 
Sidang pada orang lain, mengingat Sidang verifikasi 
adalah forum etik dimana argumentasi etik yang diajukan 
tidak dapat tergantikan oleh orang lain. 
Bila Teradu tidak dapat hadir dalam Sidang dengan alasan 
sakit dan tugas negara, maka Sidang dapat ditunda 
maksimal 3 bulan terhitung sejak panggilan pertama 
secara patut dan resmi. 
Lewat dari tenggang waktu ini, Badan Kehormatan dapat 
melakukan Sidang verifikasi tan pa kehadiran Teradu. 

Sidang Verifikasi Tertutup 

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang 
bersifat tertutup. Karena bersifat tertutup, Badan Kehormatan 
wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 
Sidang verifikasi. 
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Pasal 33 
(1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau 

Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan 
oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPR dan 
Pimpinan Fraksi Teradu. 

(2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat 
Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan 
Fraksi Teradu. 

(3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan 
Kehormatan mencari data pelengkapnya sampai batas 
waktu yang ditentukan dalam Rapat. 

(4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR meminta 
kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti 
sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan 
Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan 
Kehormatan. 

(5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan 
Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan 
Kehormatan digantikan oleh Anggota DPR 
dari Fraksinya . 

Bagian Ketiga 
Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau 

Anggota Badan Kehormatan 

Pasal32 
(1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi 
peraturan tata beracara ini. 

(2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran 
dalam pelaksanaan Sidang verifikasi sebagaimana 
diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan 
oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, 
ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan 
hasil Rapat Badan Kehormatan. 



UuiS1!rasiTabuJasi Daita Persidangan 
Tabel berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang data apa 
yang akan diperoleh dalam Sidang Verifikasi (lihat: Bab IV Tata 
Beracara tentang Verifikasi). 

Pasal35 
Sadan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, 
melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap: 
(a) risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau 

Sidang verifikasi; dan 
(b) pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan 

Kehormatan. 

Darta dalam Srdlang 
Tabulasi data amat berguna sebagai alat untuk mengambil 
intisari risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang 
verifikasi, serta sebagai bahan bagi Pimpinan dan Anggota 
Badan Kehormatan untuk memberikan pendapat etik masing 
masing. Hal ini dapat dikerjakan oleh Tenaga Ahli Badan 
Kehormatan karena terkait dengan substansi dan prosesi 
Sidang. 

Oasaur ll"enga:mbcfan Keputu.san dafam Sicfang 

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada 
Sidang Verifikasi. Tata Seracara secara implisit mendorong 
kinerja Sadan Kehormatan untuk menyiapkan transkrip sidang 
atau risalah sidang verifikasi. 



No. Registrasi: 
Risalah Sidang Verifikasi 00-00-00 

Masa Sidang : 00-MM-YY: 
00-00-00 

Materi Pengaduan 

Pengadu 

Teradu 

Verifikasi Pokok 
Pengaduan (Uraian 

Singkat) 

Fakta 1. 
2. 

Tempat 1. 
2. 

Waktu 1. 
2. 

Bukti Awai 1. 
2. 

Fakta-Fakta dalam Fakta-Fakta dalam 
Pembuktian Pembelaan Teradu 

Keterangan Saksi 1. 
2. 

Keterangan Ahli 1. 
2. 

Surat 1. 
2. 

Oata/lnformasi 1. 
2. 

Keterangan Pengadu 1. 
2. 



llustrasi lsi Keputusan Badan Kehormatan 
Terdapat 9 materi utama dalam setiap isi keputusan Badan 
Kehormatan yang tergambarkan dalam tabel berikut ini pada 
poin A sampai dengan poin I. 

...... .._.,..,, ............. 
• Fakta~ti.an 

• Falll.5 Per.Wlaao 

• Kcx!ieEllt& TM!b 

Pendapat Etik Seluruh Anggota Badan Kehormatan 
Pendapat etik dalam rapat pengambilan keputusan 
didasarkan atas: asas kepatutan, fakta-fakta dalam Sidang 
Verifikasi, fakta dalam pembuktian, fakta dalam pembelaan 
dan Tata Tertib dan Kode Etik. Keputusan Badan Kehormatan 
bersifat final dan mengikat . 

Verifikasi atas Risalah Sidang 

Proses pengambilan keputusan adalah verifikasi terhadap 
risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang 
Verifikasi, pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota 
Badan Kehormatan. 



DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
Keputusan Sadan Kehormatan 

Tentang 
·················································································································· 

A. ldentitas Tera du 
(nama dan nomor Anggota) 

S. Ringkasan Pengaduan 

C. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi; 

D. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian; 

E. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan; 

F. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan; 

G. Amar putusan; 
Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar sehingga Teradu mendapatkan 
Rehabilitasi; atau 
Menyatakan Teradu terbukti melanggar sehingga Teradu (pilihan sanksi tergantung 
Sadan Kehormatan berdasarkan aturan yang ada): 
a. teguran lisan 
b. terguran tertulis 
c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPR 
d. pemberhentian dari jabatan Pim pi nan DPR atau Pimpinan A lat 

Kelengkapan DPR; atau 
e. pemberhentian sebagai Anggota DPR 

H. Hari dan tanggal keputusan; 

I. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Sadab Kehormatan 



Keputusan .Sadan Kehormatan 
Rehabilitasi 
Teguran Lisan 
Teguran Tertulis 
Pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPR 
Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR 
atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR 
Pemberhentian sebagai Anggota DPR-RI 99 

Pasal 38 
(1) Pengambilan keputusan datam Rapat Sadan 

Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

(2) Datam hat pengambilan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan 

·· diambil berdasarkan suara terbanyak. 

Pasal 37 
(1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil datam 

Rapat Sadan Kehormatan. 
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dihadiri oteh sekurang-kurangnya lebih dari separuh 
jumlah Anggota Sadan Kehormatan. 

(3) Dalam hat jumlah Anggota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling 
banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing 
masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara 
penyelesaiannya diserahkan kepada Sadan 
Musyawarah. 

Prosedur Pengambilan Keputusan 
Simak ketentuan prosedural dalam Tata Beracara berikut ini. 



Rapat Paripuma 

Keputusen RehabltlLasi Dlumumkan 
dan Oibagikan pada Rllp81 Paripurna 

Penama sejal< Tanggal y 

Keputusan Rehabltitasl OtsampaiQn 
Tanggol "'X" • S Hari Kw.JI 

Mloal Tonggol y Plmpinon OPR 

REHABILITASI 
Misal Dipuruskan BK pada 

Tanggal -.· 

Pi1T"4>nan FRAKSI • 
llustrasi ten tang rehabilitasi 

Rehabilitasi 
(1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi kepada 

Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi 
yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. 

(2) Rehabilitasi diumumkan dalam Ra pat Paripurna DPR yang 
pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan 
oleh Pimpinan DPR. 

(3) Rehabilitasi dibagikan kepada seluruh Anggota DPR. 



Pemindahan Keanggotaan dari Alat Kelengkapan OPR 
Disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan 
DPR dan Pimpinan Fraksi Anggota DPR yang 
bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. 
Pimpinan DPR menyampaikan Keputusan kepada 
Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan 
dari Badan Kehormatan. 

Teguran Tertulis 
Disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan 
DPR dan Pimpinan Fraksi Anggota DPR yang 
bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. 
Pimpinan DPR menyampaikan teguran tertulis kepada 
Anggota DPR yang bersangkutan, selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan 
dari Badan Kehormatan. 

Teguran Lisan 
Disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam 
Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) 
hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan. 

Prosedur Penyampaian 
Keputusan Badan Kehormatan 



Keputusan Tanpa Banding 
Selama proses penyampaian keputusan seringkali terdapat 
respon untuk mempersoalkan materi keputusan Badan 
Kehormatan. Dengan adanya Tata Beracara ini maka 
seluruh keputusan Badan Kehormatan tidak dapat 
diganggugugat, diintervensi atau dibatalkan oleh lembaga 
peradilan di Indonesia. Suatu keputusan yang baikjustru 
menjadi sumbangan pemikiran politik yang penting bagi 
publik dan penegak hukum lainnya. 

Pernberhentian sebagai Anggota DPR 
Disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan 
DPR dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPR yang 
bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak 
tanggal ditetapkannya Keputusan. 
Dibacakan dalam Ra pat Paripurna DPR yang pertama sejak 
diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan 
DPR. 
Disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk 
diresmikan dengan Keputusan Presiden. 

Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPR 
atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPR 
Disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan 
DPR dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota 
DPR yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. 
Pemberhentian dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR 
yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan 
Kehormatan oleh Pimpinan DPR. 







MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA. 

Memperhatikan : 
1. Laporan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 

ditugasi membahas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

2. Keputusan Rapat Paripurna Terbuka ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia pada tanggal 29 September 2004; 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR RI/ 
2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Putusan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPR, BPK, MA 
pada Sldang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2003; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/DPR Rl/1/2004- 
2005 ten tang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Menimbang: 
a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai 

kedudukan sebagai wakil rakyat yang sangat mulia dan terhormat, sehingga harus 
bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan 
konstituennya dalam melaksanakan tugasnya; 

b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu 
memiliki landasan etik a tau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan 
mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan; 

c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki Kode Etik 
yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya 
demi menjaga martabat, kehormatan, otra, dan kredibilitas Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :16/DPR Rl/1/2004-2005 

TENTANG 
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 



Dalam Kode Etik ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kode Etik DPR RI ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan 

landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai 
hal-hal yang diwajibkan, dilarang, a tau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPR RI. 

2. Anggota DPR RI, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil rakyat yang telah 
bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pengertian 
Pasal l 

Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang 
antara lain, ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki 
komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses 
pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu system pengawasan 
dan keselmbangan antar lembaga tinggi negara. Komitmen tersebut semakin dirasa 
pentlng sebagai upaya untuk terwujudnya DPR RI yang kuat, produktif, terpercaya, dan 
berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 
Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, 
Anggota DPR RI bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, 
dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. 
Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, Anggota DPR RI bersepakat untuk 
menyusun suatu Kode Etik DPR RI, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh 
setiap Anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya selama di dalam ataupun di luar 
gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI. Kode Etik 
ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun 
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh 
Anggota DPR RI. 

PENDAHULUAN 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 
NOMOR: 15/DPR RI/ 2004-2005 
TANGGAL: 29 September 2004 
KODE ETIK 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA 

PERTAMA: Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana termuat 
dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 
KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 29 September 2004 



Tanggung Jawab 
Pasal 4 

(l) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, 
melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan 
lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan 
kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan 
kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara. 

(2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat 
kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa 
memandang suku, agama, ras, golongan, gender. 

Kepribadian 
Pasal 3 

Anggota wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang 
undangan, berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan 
keadilan, menjunjunq tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat 
penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPR RI menunjukkan profesionalisme 
sebagai Anggota, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya. 

BAB II 
KEPRIBADIAN DANTANGGUNG JAWAB 

Tujuan 
Pasal 2 

Kode Etik DPR RI bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI, 
serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan 
tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya. 

perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh 
memperhatikan kepentingan rakyat. 

3. Sadan Kehormatan ialah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

4. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik Pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, 
badan swasta, dan lain-lain, yang mempunyai hubungan tugas dengan DPR RI. 

5. Ra pat ialah semua jenis rapat. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Tata Tertib DPR RI. 

6. Keluarga ialah suami atau istri dan anak. 
7. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan 

semenda sampai tiga derajat ke samping. 
B. Perjalanan Dinas ialah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota untuk kepentingan 

negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam 
wilayah Republik Indonesia maupun di luar batas wilayah Republik Indonesia. 

9. Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan 
dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila 
diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. 



Pasal 10 
Anggota wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam 

BABVI 
KEKAYAAN, IMBALAN. DAN PEMBERIAN HADIAH 

Pasal 9 
(1) Anggota dapat melakukan perjalanan dlnas di dalam atau ke luar negeri dengan 

biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
(2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas unruk 

kepentingan di luar tugas kedewanan. 
(3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia. 
(4) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali 

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau aras biaya sendiri. 
(5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar 

negeri, harus dengan sepengetahuan Pim pi nan DPR RI. 

BABV 
PERJALANAN DINAS 

Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota berpakaian rapi, sopan, dan pantas. 

Pasal 7 
Selama rapat berlangsung setiap Anggota bersikap sopan santun, bersungguh.,;ungguh 
menjaga ketertiban, dan memenuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Pasal 6 
( 1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap 

rapat yang menjadi kewajibannya. 
(2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturur-turut dalam rapat 

sejenis, tan pa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik. 

BAB IV 
KETENTUAN DALAM RAPAT 

Pasal 5 
(1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan 

penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam 
kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapa, atau Pimpinan DPR RI. 

(2) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut 
dianggap sebagai pemyataan pribadi. 

(3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan seyogyanya 
tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan tersebut. 
sebagaimana diarur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan mengatasnamakan 
forum tersebut kepada publik. 

BAB Ill 
PENYAMPAIAN PERNYATAAN 



Pasal 16 
(1) Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil 

rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan 
atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota yang 
telah pensiun. 

BABVlll 
RAHASIA 

Pasal 15 
Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundang 
undangan. 

Perangkapan Jabatan 

Pasal 14 
Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan 
pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan 
penanaman modal dalam suatu bidang usaha. 

Pasal 12 
(1) Sebelum mengemukakan pendaparnya dalam pembahasan suatu permasalahan 

tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada 
suatu kepentmqan antara permasalahan yang sedang drbahas dengan kepentingan 
pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota. 

(2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali 
apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik 
kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas. 

Pasal 13 
Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, 
untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain. 

Konflik Kepentingan 

BABVll 
KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN 

Pasal 11 
Anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

peraturan perundang-undangan. 



Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 September 2004 

Pasal 20 
(1) Usul perubahan Kode Etik DPR RI dapat dlajukan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga 

belas) orang Anggota atau Sadan Legislasi. 
(2) Usu I perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulls kepada Pimpinan DPR RI, dengan 
disertai daftar nama, nomor Anggota, dan tanda tangan pengusul serta nama 
Fraksinya. 

(3) Usu I perubahan yang berasal dari Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan Sadan Legislasi 
kepada Pimpinan DPR RI. 

(4) Usul perubahan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh 
Pimpinan DPR RI dalam Ra pat Paripurna untuk diambil keputusan. 

(5) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripuma menyerahkannya kepada 
Sadan Legislasi untuk melakukan pembahasan. 

(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Ra pat 
Paripurna untuk diambil keputusan. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 
Mengenai sanksi dan rehabilitasi berlaku ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

BAB X 
SANKSI DAN REHABILITASI 

Pasal 18 
(1) Anggota yang ikut serta dalarn kegiatan organlsasi di luar DPR RI harus 

mengutarnakan tugasnya sebagai Anggota. 
(2) Setiap keiukutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

Anggota wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPR RI dan/arau 
Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan. 

Pasal 17 
(1) Anggota bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra 

kerjanya. 
(2) Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan 

maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi. 
(3) Hubungan dengan Lembaga di Luar DPR RI 

Hubungan dengan Mitra Kerja 

BAB IX 
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DI LUAR DPR RI 



Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

M EMU TU SK AN: 
Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor92;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4310); 
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/DPR Rl/1/2004- 
2005 tentang Pera tu ran Kode Etik Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia; 
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR Rl/1/2005- 
2006 ten tang Peraturan Tata Tertib Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Menimbang: 
a. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia perlu diatur Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
b. bahwa Ra pat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 
Juni 2008 telah menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tuqas 
dan Wewenang Sadan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

PERATURAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 01/DPR Rl/IV/2007-2008 
TENTANG 

TATA BERACARA 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG 

BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 



2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh 
memperhatikan kepentingan rakyat. 
3. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
4. Peraruran Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya 
disebut Tara Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, 
wewenang, keanggotaan, Kode Etik, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta ala! kelengkapannya dalam rangka 
melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5. Kade Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kode 
Etik adalah norma-norma atau aturan-aruran yang merupakan kesatuan landasan etik atau 
filosotis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, 
dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
Pimpinan DPR adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republlk Indonesia dan 
merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif sebagaimana dimaksud dalam 
Pera tu ran Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
7. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan 
Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, 
Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan 
Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 
8. Pengaduan atau Pelaporan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan 
yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa 
yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
9. Pengadu adalah Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih yang menyampaikan 
Pengaduan. 
10. Teradu adalah Anggota atau Pim pi nan Alat Kelengkapan termasuk Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di 
Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar 
sendiri. 
12. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh 
berdasarkan pendidikan atau pengalamannya. 
13. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan 
Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan 
wewenang Badan Kehormatan. 
14. 5idang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi 
pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, 



Pasal 4 
Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat: 
a. ldentitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi: 
1. nama lengkap; 
2. tempat tanggal lahir/umur; 
3. jenis kelamin; 
4. pekerjaan; 
5. kewarganegaraan; dan 

Bagian Kedua 
Materl Pengaduan 

Pasal 3 
(I) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPR, masyarakat 
dan/atau pemilih. 
(2) Dalam hal pengaduan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Kehormatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
Anggota DPR, berasal dari: 
a. Masyarakat; 
b. Anggota DPR; dan/atau 
c. Perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat. 

BAB II 
MATE RI DAN TATA CARA PENGADUAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap Pengaduan 
atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR sebagai suatu pelanggaran, 
karena: 
a. Tidak dapat melaksanakan tu gas secara berkelanjutan a tau berhalangan tetap sebagai 
Anggota DPR; 
b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; 
c. Melanggar sumpah/janji, Kade Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai 
Anggota DPR; atau 
d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan. 

teradu, saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan. 
15. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur 
pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
16. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah pegawai 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membantu 
memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan. 
17. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa. 
18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi 
Pengaduan. 



Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengaduan 

Pasal 7 
Pengaduan diajukan secara tertulls dalam Bahasa Indonesia. 

Pasal 8 
(1) Dalam hal Pengadu udak dapat menulls, Pengaduan dapar disampaikan secara hsan. 
(2) Dalam hal Pengaduan drsernpalkan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
Sekretariat menuliskan Pengaduan llsan tersebut. 
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan 
ditandarangani arau diberi cap jempol oleh Pengadu. 

Pasal 9 
Pengaduan diajukan kepada Sadan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja. 

Pasal 10 
(1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan 
Pengaduan mehpun: 
a. rdenntas Pengadu yang masih berlaku; 
b. ldentitas Teradu; 
c. permasalahan yang dladukan; dan 
d. buktt-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan. 
(2) Untuk melakukan verlfikasi terhadap unsur adminstratif dan materi Pengaduan, Badan 
Kehormatan dibantu oleh Sekretarlat dan Tenaga Ahli. 
(3) Sekretarial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verlfikasi terhadap 
kelengkapan adminimasi Pengaduan. 
(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi 
aduan. 
(5) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja. 
(6) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhl 
ketentuan Tata Tertib serta Kade Etik, pengaduan diterima oleh Sekretanat dan kepada 
Pengadu dibenkan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam 
Ra pat Sadan Kehormatan. 
(7) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu 
tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan 
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan 

Pasal 6 
Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadtran 
Anggota OPR dalam Rapat-Rapat DPR yang menjadi kewajibannya. 

Pasal 5 
Pengaduan sebagaimana drmaksud dalam Pasal 4 ditandatangani atau diberi cap jempol 
Pengadu. 

6. alamat lengkap/domisili. 
b. ldentitas Teradu, meliputi: 
1. nama lengkap; dan 
2. partai/fraksi. 
c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi: uraian singkat fakta perbuatan 
yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya 
dlsertai bukti awal. 



Pasal 16 
( 1) Sadan Kehormatan menyampaikan surar panggilan Sidang secara patut dan resmi 
kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksl Teradu paling lambat 3 
(tiga) hari sebelum Sidang Sadan Kehormatan. 
(2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehonnatan apabila data-data aduannya sudah 
lengkap. 
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga} kali. 
(4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

BAB Ill 
PENJADWALAN RA PAT DAN SI DANG 

Pasal 13 
( 1) Materi pengaduan yang secara administrasi tel ah diregistrasi, tidak dapat ditarik 
kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain. 
(2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang 
Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan. 

Pasal 14 
(1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan 
Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepadaTeradu dan Pimpinan FraksiTeradu 
dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas} hari kerja sejak materi 
aduan dinyatakan lengkap. 
(2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapnya 
sampai baras waktu yang ditetapkan dalam Rapat. 
(3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan 
langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. 
(4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib merahasiakan 
Pengaduan sampai dengan perkara diputus. 

Pasal 15 
Pimpinan Sadan Kehormatan menetapkan hari Sidang pertama dalam jangka waktu 
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1 ). 

kekuranglengkapan Pengaduan. 
(8) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, 
Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register. 
(9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan 
bukti-bukti baru. 
(10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya. 

Pasal 11 
Pengaduan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 gugur apablla: 
a. Teradu meninggal dunia; 
b. Teradu telah mengundurkan diri; a tau 
c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut. 

Pasal 12 
Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai 
dengan perkara diputus. 



Pasal 23 
(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dapat disampaikan 
oleh Saksi yang diajukan: 

Pasal 21 
(1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya. 
(2) Teradu berhak mengajukan kontra ala! bukti terhadap Pengaduan yang diajukan 
Pengadu. 
(3) Badan Kehormatan dapat meminta a lat bukti lain kepada pihak keriqa. 

Pasal 22 
Ala! bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi: 
a. keterangan Saksi; 
b. keterangan Ahli; 
c. surat: 
d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/arau didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, 
benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang 
berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi 
yang memiliki makna; dan/atau 
e. keterangan Pengadu dan Tera du. 

Pasal 19 
( 1) Teradu wajib hadir sendlri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam 
setiap tahap Sidang verifikasi Badan Kehormatan. 
(2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang verifikasi dengan alasan sakit dan 
tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Sidang verifikasi 
ditunda. 
(3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) 
bu Ian terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi. 
(4) Apabila jangka waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, 
Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tan pa kehadiran Teradu. 

Pasal 20 
Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: 
a. verifikasi pokok Pengaduan; 
b. pemeriksaan alat bukti; dan 
c. pembelaan Teradu. 
Bagian Kedua 
Pembuktian 

BAB IV 
VERIFIKASI 

Bagian Kesatu 
Sidang Verifikasi 

Pasal 17 
Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat rertutup. 

Pasal 18 
Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang 
verifikasi. 

(5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPR. 
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Pasal 27 
Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c. yang berupa foro copy 
harus dibubuhi meterai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya. 

(l)Verifikasi Ahli meliputi: 
a. identitas Ahli; dan 
b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materl perkara yang sedang diperiksa arau alat 
bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan d. 
(2) ldentitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. nama lengkap; 
b. tempat. tanggal lahir/umur; 
c. jenis kelamin; 
d. pekerjaan; 
c. alama!/domisili; dan 
d. keahlian. 
(3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, didasarkan pada 
pendidikan dan pengalamannya. 

Pasal 26 

(1) Verifikasi Saksi meliputi: 
a. identitas Saksi; dan 
b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi. 
(2) ldentitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. nama lengkap; 
b. tempat tanggal lahir/umur; 
c. jenis kelamin; 
d. pekerjaan; dan 
e. alama!/domisili. 
(3) Pengetahuan Saksi sebagaimana cllmaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa 
yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. 

Pasal 25 
(I) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dapat disampaikan 
oleh Ahli yang diajukan: 
a. Pengadu; 
b. Teradu; dan/atau 
c. Sadan Kehormatan. 
(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipanggil oleh Sadan Kehormatan untuk 
memberikan keterangan di Sidang verifikasi Sadan Kehorrnatan. 
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus 
sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Sadan 
Kehormatan. 

Pasal 24 

a. Pengadu; 
b. Teradu; dan/atau 
c. Sadan Kehormatan. 
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk 
memberikan keterangan di Sidang verifikasi Sadan Kehormatan. 
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus 
sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang verifikasi Sadan 
Kehormatan. 



Pasal 34 

Pasal 33 
( 1) Oalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Sadan Kehormatan, 
Pengaduan diteruskan oleh Sadan Kehormatan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan 
Fraksi Teradu. 
(2) Oalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Sadan Kehormatan, maka 
Plmpinan Sadan Kehormatan memberitahukan kepada Pimplnan OPR dan Plmpinan 
Fraks1 Teradu. 
(3) Apabila maten aduan tidak lengkap, maka Sadan Kehormatan mencari data 
pelengkapnya sarnpai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat. 
(4) Setelah menenma pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpman 
OPR memlnta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti sementara waktu 
Plmplnan dan/atau Anggota Sadan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Sadan 
Kehormatan. 
(5) Oalam hal Plmpinan dan/atau Anggota Sadan Kehormatan digantlkan sementara 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Sadan Kehormatan 
digantikan oleh Anggota DPR dari Fraksinya. 
Sagian Keempat 
Pembelaan 

Sagian Ketiga 
Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau 

Anggota Sadan Kehormatan 
Pasal 32 

(1) Pimplnan dan Anggota Sadan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara inl. 
(2) Apabila ada Pengacluan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sida11g 
verifikasi sebaqaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/ 
atau Anggota Sadan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Sadan Kehormatan berdasarkan 
hasil Rapat Sadan Kehormatan. 

Pasal 31 
Pembuktlan menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasl Sadan 
Kehormatan. 

Pasal 30 
(1) Sadan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasl dengan 
memperhaukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. 
(2) Sadan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dlmaksud 
dalam Pasal 22. 

Pasal 28 
( 1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 
d, dapat diperoleh dari: 
a. Pengadu; 
b. Teradu; dan/atau 
c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(2) Untuk menentukan kebenaran a lat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sadan 
Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli. 

Pasal 29 
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disampaikan secara lisan pada 
Sldang verifikasi Sadan Kehormatan. 



Pasal 37 
(1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Ra pat Sadan Kehormatan. 
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
lebih dari separuh jumlah Anggota Sadan Kehormatan. 
(3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, 
Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak 
lebih dari 24 (dua puluh em pat) jam. 
(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum 
juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah. 

Pasal 38 
(l) Pengambilan keputusan dalam Ra pat Badan Kehormatan diambil dengan cara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 
(2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak 
terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara rerbanyak. 

Pasal 39 
Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat: 
a. kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHAESA"; 
b. identitas Teradu; 
c. ringkasan Pengaduan; 
d. pertimbangan terhadap fakta yang terunqkap dalam Sidang verifikasi; 
e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian; 
f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan; 
g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan; 
h. a mar putusan; 
i. hari dan tanggal keputusan; dan 
j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan. 

Pasal 40 
Keputusan Sidang Sadan Kehormatan bersifat final dan mengikat. 

Pasal 41 

SABV 
KEPUTUSAN 

Pasal 35 
Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu 
terhadap: 
a. risalah atau transkrip rekaman Ra pat dan/atau Sidang verifikasi; dan 
b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Bad an Kehormatan. 

Pasal 36 
Rapat pengambilan keputusan Sadan Kehormaran didasarkan atas: 
a. asas kepatutan; 
b. fakta-fakta dalam hasll Sidang verifikasi; 
c. fakta·fakta dalam pembuktian; 
d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan 
e. Tata Tertib dan Kode Etik. 

( l) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan. 
(2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat 
dikuasakan pada pihak lain. 



Pasal 45 
( 1) Sanks! berupa pemmdahan keanggotaan darl Alat Kelengkapan DPR sebagaimana 
drrnaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dlsampaikan oleh Sadan Kehormatan kepada 
Pimpinan DPR dan Prrnplnan Fraksi Anggota DPR yang bersangkutan, selambat-lambatnya 
5 (hma) han kerja sejak tanggal dltetapkannya Keputusan. 
(2) Prrnpinan DPR menyemperkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 

Pasal 44 
(1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf 
b disampaikan oleh Sadan Kehormatan kepada Plmplnan DPR dan Pimpinan Fraks1 
Anggota DPR yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 
ditetapkannya Keputusan. 
(2) Pimpman DPR rnenyarnparkan teguran tertulis sebaqarmana dimaksud pada ayat ( 1) 
kepada Anggota DPR yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya Keputusan dart Sadan Kehormatan. 

Pasal 43 

Sanksi berupa teguran llsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a. 
disampaikan Sadan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan. 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan. 

Pasal 42 

(1) Sadan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (2) kepada Pimplnan DPR dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang 

bersangkutan. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya 

Keputusan. 

(2) Rehabilltasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna 

DPR yang pertama sejak duenmanya Keputusan Sadan Kehormatan oleh Pimpinan DPR. 

(3) Rehabihtasi sebaqarmana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota 

DPR. 

SASVI 

PELAKSANAAN KEPUTUSAN 

( 1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h berbunyi: 

a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau 

b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar. 

(2) Dalam hal Teradu t1dak rerbuktl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu. 

(3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan 

disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis: 

c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPR; 

d. pemberhenuan dan jabatan Pimpinan DPR atau Prrnpinan Alat Kelengkapan DPR; atau 

e. pernberhennan sebagal Anggota DPR. 
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SABVll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 
Peraruran oni berlaku pada tanggal duetapkan. 

Pasal 48 
Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipuruskan 
dalam Rapat Sadan Kehormatan. 

Pasal 47 
(1) Sanksi berupa pemberhentoan sebagao Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Sadan Kehormatan kepada Pimpinan DPR dan 
ditembuskan kepada Pomponan Fraksl DPR yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 
(lima) haro kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. 
(2) Pemberhentian sebagaimana domaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Ra pat 
Paropurna DPR yang pertama sejak doteromanya Keputusan Sadan Kehormatan oleh 
Pimpinan DPR. 
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPR 
kepada Presiden untuk drresrnikan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 46 
(1) Sanks! berupa pemberhentian darl Jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan Alat 
Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d disampaikan 
oleh Sadan Kehormatan kepada Pimponan DPR dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi 
Anggota DPR yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 
ditetapkannya Keputusan. 
(2) Pemberhentian sebagaomana dlmaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat 
Paripurna DPR yang pertama sejak doteromanya Keputusan Sadan Kehormatan oleh 
Pimponan DPR. 

dlterimanya Keputusan dari Sadan Kehormatan. 
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