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• •• Ill PANDUAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA DPR RI 

I ndonesia telah mengalami beberapa bentuk dernokrasi. 
dan tahun 1998 pada khususnya merupakan titik sejarah 
terhadap perubahan peran politik ewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sejak tahun l 998 mengalami 
perubahan peranan dan fungsi yang lebih besar di bandingkan 
pada masa orde baru. Anggota DPR RI mernpunyai wewenang yang 
kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), 
dan pengawasan (monitoring). Dalam kewenangan legislasi, DPR RI 
mempunyai kewenangan yang melebihi Presiden dalam pembuatan 
undang-undang. Sedangkan dalam fungsi penganggaran, DPR 
RI memiliki kewenangan yang menentukan proses penyusunan 
APBN. Meskipun proses persiapan penyusunan APBN lebih 
banyak dilakukan oleh Pemerintah, DPR Rf berperan penting dalam 
menentukan arah dan prioritas alokasinya. Demikian halnya. DPR 
RI melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan 
Pemerintah, termasuk pelaksanaan anggarannya. 

Selain tuntutan menjalankan 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 DPR 
RI dipilih langsung oleh rakyat melalui partai politik Anggota DPR 
RI merupakan hasil pilihan langsung konstituennya dan bekerja 
menyalurkan serta mengolah aspirasi yang disampaikan untuk 
kepentingan rakyat. 

Kata Sambutan 
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DR. Winantuningtyastiti S, M. Si. 
Sei~re1.1ris 1t'11dad 

Dew<.111 Pe:-wa:<.lan Rakyat Reoub'i'< l'1cione::.i<1 

Scbagai .rsaha pcn.ngkatan ~ua'Ha . S0' re arr'8t1erder.?.I DPR RI 
n-emoi.a: buki, "Panduan Kode Etik bagiAnggota DPR RI" Bu::<u 
par duar ir i diha-apkai d-pat n,"-rnb 111t_ deilan: l 1'1.lsinljllkan 
kinerja ar~gsota DPR R: ca am rn n-< a-ikan v.cw nang dc1+1 ti.gas 
konstit.rsional-iya d I 1'1baga legis a:'f. yan, r-icwaki.i rakya.. ecara 
lebih spccrrk buku par-duar in' n-emoerikan garnbaran ri·1~ka;:, dan 
i.tuh rncng nai pri-isip-orhrslp etis 11aupu·1 pcrilaki, ctis anggota 
DPR RI. Di dalan bi.ku jug,, diurat asp k SL bstansi cia'l prosedural 
Kode l:.~ik dan aturan UU '.V1D3 dalarn tata banasa yar'g r.ngk s can 
scdcrhar a. Serr oga bcrn-a-ifaat adanya 

Dalan- r icr-jelankan pe-an dan Iungs'nya. perar.gxat Sckretariat 

ler-dcral JPR ~I sebagai sbte11 pendusung ·11cr'c.gang peranan kur ci 
dalarn rr.e-r.mjar.g kir'erja ,nggota DPI< :<1. xteng-iadap: t.u-n.tan 
yar-g sc-nakit besar scirir-g .lengan ·11cni1-gk~lt1,ya .u·1L11'a·1 peranan 
clan Iungs: t-1'1ig0La DPR RI. Sekre.ariat 1·c1 doral DPR R ~,..tu bek rja 
cbih xeras dalam r-iemberika-i d.nungan tet nis adrnin.suatif. dar 
kcahian kepada J K RI. Pe. ingkala·1 dak.n-gan :-'I nis. cdmirislrati'. 
da·1 keah.iar pcrlu dilakukan secara icrus 11e1 nrs 
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Keberhasilan DPR sangat terga tung dari kinerja para anggota 
dewan. oleh karena itu kinerja tersebut selalu menjadi sorotan 
u ama dari masyarakat Untuk mendukung agar kinerja para anggota 
menjadi semakin efektif rnaka buku panduan ini menjabarkan 
praktik terbaik daripelaksanaan tangg ng jawab moral/perilaku etik 

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Perundang-undangan 
Sekretariat Jenderal DPR RI ingin mengucapkan selamat 
kepada para anggota Dewan Perwaki an Rakyat Republik 

Indonesia (DPR Rll terpilih periode 2014-2019. 

enjadi anggota DPR adalah sebuah kehorrnatan yang besar. 
maka anggota dewan pun memiliki tanggu g iawab yang b sar pula. 
Anggota dewan diharapkan mampu tidak hanya mendengarkan. 
namun juga mewakili dan menindaklaniuti keinginan rakyat. Kami 
yang merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal DPR Rl memberikan 
dukungan penuh terhadap para anggota dewan yang terhormat 
dalam mewakili konstituennya. 

Buku panduan mengenai Kode Etik Anggota DPR RI ini ditulis 
untuk menjelaskan apa itu Kode Etik, dan mengapa hal ini penting 
diketahui dalam pelaksanaan kegiatan di DPR RI, seperti perilaku 
dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut 
atau tidak patut dilakukan oleh para Anggota DPR RI. Kode Etik 
juga akan menjelaskan mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan 
sebagai institusi yang menjaga serta menegakkan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR RI. 

l 
! l Kata Pengantar 
. . 
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K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. 
::)cpu ' 8 cli:JJ'g 'erundang-.1:1clcl:i~a·1 

in: ka1-1i kcinas seseclcr.iana 
sebaga par-duar . 

Kami oer'rarao agar ».ki, p g<rngan 1aq~ dit:..1jukan bagi 
a1~ggotc:i DPR RI yang baruakan se iaru dSa digunak .n scbagai 
si.r-iber inlorrnasi ca.am mon c1.<r11 :,1g;-:1 ·-tugc='>'1}a g, K'.1 pai-duar 

yang ada di oarlcmcr negara dcmokran 'annya. Oleh karcna i u 
juga kami berusaha menycdiasar cuk.ngar dan inlornas yang 
dperlukan 
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I Mah ·a mah Kehormatan Dewan dibentuk berdasarkan UU .'v\D3 yang disetujui dalam Rapat 
Panpurna DPR tanggal 8 luli 2014 sebagai pcnggann Badan Kehormatan 

2 Pasal I angka 2 Kode E ik. 

Kode Etik Sebagai produk Etika Profesi 
Kode Etik adalah norma perilaku yang dirumuskan. diterima. 

dan ditaati dalam lingkungan internal. Kode Etik yang berjalan 

Definisi Kode Etik 
Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan 

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

Mahkamah Kehormatan Dewan 1• yang dulunya Badan 
Kehormatan DPR RI mulai aktif bekerja dengan me ggunakan 
Kode Etik pada akhir tahun 2004 usai c:!isahkan UU Susduk tahun 
2003. Tidak lama kemudian pada tahun 2004. Kode Etik DPR-RI 
disahkan sebagai keputusan DPR-RI da merupa an amanat Pasal 
I 05 UU Susduk. Kode Etik saa ini berdasarkan Peraturan DPR RI 
omor I Tahun 20 I I. merupakan amanat Pasa\ 207 UU ten tang 

MPR. DPR, DPD. dan DPRD (UU MD3J dan UU MD3 baru mengatur 
dalam ketentuan Pasal 235. Terbitnya naskah Kode Etik menandakan 
era baru politik reformasi dengan menggunakan moral sebagai cara 
berfikir dan berperilaku. 

Dua Alasan Utama 

; I J Apakah Kode Etik ltu ? 



PANDUAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA DPR RI 

Objektivitas Kod= E 'I 
Batasan-batasan Kocle C:tik di lndones a d.a.ur secara objektif 

dalarn U~ \lD3 clan Pcre:tL.i·ci:i Tatib DPR-RI. Pclaksanaan.iye 

Batasan antara Kode E ik dan <ode of Lnu 
Kodc Erik itu ukurannya eris <ltiHJ tidak ctis Bcrrnoral atau ticlak 

bcrmoral. Kala,J Code o( Lrn1'. cendeung 111e·1ggunak<T1 asas keadilan 
dan kcpastian n.ikurn. UkL,ra uvya: benar a.au salah. Kodc Etik dapat 
dikatakan sebagai norma-nonna moral untuk -nenlla: perilaku dan. 
atau ucapar 'nggotCi DPR-RI. 

Kocc i:::ti:< .barat kris:cJl::;c:-,1 pcri a.cu ,-\:1ggota DPR-~I. Kita 

<crr ua .crdorong rneniadi w 1ki konsutuen yc:11g sanggup rr engau:' 
cii< scr-dir: [5clf rt'Qtila/i,1111 dan 11·e·n~)e8<1·1kc;11 dir ser dri sebagai 
kcwai.ban lsl'tf i;:1vosl'I. untuk menan-pilxar sosok ideal ,A,1•ggota dan 

lcmbaga DPR-RI di rnata koi stituen. 

crra; on\ ~I Kode Etik menjadi tl"'I~ 1 I 11r 

Perbedaa-i ruang Ilngl« 
Etika adalah llnu pcngctah.ian yang mcniadi casar 

pertimbangen 1\:\aJ~karnal, Kehorma.an Dewan untuk mer-aisirkan 
Korie Etik. Scclangkan Etil.et ;1dalci'l Lala cara 1w1ka1. m.num. 
dan berb.isana ya ng seja :z1 :1 dcngan tradisi .or-u 111 itas te.reruu. 
Kode Etik Licak 1'·1e1'gaL!r etiset :\Clliclupa:1 sshari-har: seperti ini. 
Tap'. .ncngatur prinsip-prin-Ip mora ca'arn pol'Lik parlemen yang 
pen ting bagi A:1ggota clew ~ ele1rbc!gclc n. iewi 1;·1e1·jaga rnartaoa.. 

kelor-natan. citra. can «rcdibilitas DPR-:<J. 

dengan baix berarti 1re1ceT1 nka-i nila: mora ,'\;1ggota DPR-RI paca 
saa: ir-i can rrasa depan. Ha:i-'.1ali. a1ga:1 sa.nakan antara E:'.ka 
da-i Etkct 
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Amanat Rakyat dan Pembentukan Kode Etik 
ldealisme sistem ketatanegaraan menumbuhkan kesadaran 

tentang kedudukan wakil rakyat yang mulia clan terhormat. Anggota 
DPR-RI bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang \aha Esa. Negara, 
masyarakat. dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang 
dimanfaatkan. 

Ketatanegaraan Indonesia dan Pembentukan Kode Etik 
Perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru 

adalah bagian tak terpisahkan dari proses reformasi. lni ditentukan 
oleh kualitas kerja clan kinerja DPR-RI yang memiliki komitrnen 
politik, moralitas. dan profesionalitas. Komitmen ini penting untuk 
mewujudkan DPR-RJ yang kuat. produktif. terpercaya, dan berwibawa 
dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran. clan pengawasan. 

Kode Etik merinci fungsi legislasi, anggaran dan 
pengawasan 

Kode Etik berisi prinsip-prinsip etis, perilaku yang ideal, 
sanksi dan penghargaan terhadap perilaku 'polttik Anggota DPR-RI. 
Saat ini, Substansi Kode Etik telah mencakup perilaku etis- dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran. dan pengawasan. Misalnya, 
Anggota DPR-RI dilarang melakukan korupsi, kolusi. clan nepotisme. 

bersumber pada subjektivitas kesadaran etis tiap Anggota DPR. 
Mahkamah Kehormatan Dewan menilai perilaku Anggota DPR 

berdasarkan batasan objektif dalam Kode Etik. Kode Etik telah 
"rnenunjuk" perilaku mana yang etis dan tidak. UU MD3 telah 
"rnengatur" perilaku mana yang benar atau salah (kewajiban atau 
larangan). 
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l<eprib;icli:rn dan tcrngg11:1g awab Anggota DPR-RI. penvan-paian 

pernyataan. kercntuar dalarn rapat dar pcrjalar an dinas. Lalu 

Kode Eri< bern.luar mcr-ibarru .A1H;go·a DPR-R: «a a·11 
mclaksar-akar se.iap wcwenar g Li'2cb . ..:c\•.'ajib0·1 clan Ldng~ung 
[awabr ya kepada \JegMc.:. llldS~'cirilK<ll. clc:n konsti.uen. Di sinilah 
bar.i .erpalau' bi!a Kode Erik •1Jt:1rb,:11'.u kir'e•·j<:l .Angs-o:<:: DPR-RI 
yan~ beraoa dci ,1·n 1\\,il,ka1·Hi' l((>lwnn<ilr11· Dewan guna '11en·a·1tau 
perilakr. poltik yang tis 1"1dalu1 wcwc.iang. t.rgas. kewajiban clan 
tanggung lawahnya. 

(I . I \ '\ 1 t I I • :, 

1,, 1 b.·.c:: i •11 h.1•ol ;·ii·, 

Secar,: \e embagaan. tu'uan Koci· F:Ll ada c1·1 1"enjaga 
rnartabat kclor-natan. citr 1. clan krec.ioi itas DPR-R' ah. JPi.< 
bu 'i:W' yang 1'·enjaga l''a··:,-d;;it DPR-RI oukan a:, lc1·1b0ga ser-iacan 
i\'ial·ka1•121I- <elor-natan De-..-.,:11 :c·1· <ode r.li\ i:u serd ri lr·i berarti 

Kacie Etik ad-lah prod.ik ya·ig arr a; pcntir g dai bahkan Kode Eti:~ 
rncr-jadi pey -,ai oe.indi.ru; D R-R: 

7 
c 

Kcdudukan ,A.'.1ggota din.lai mulia dan terhormat dencan tugas 
konst'tusionalnya. Hal ini mcndorong ,:\11ggora DPR-Rl s pakat .111tu:-.: 
1'1e:1yusT1 suatu Kocle [tik DPR-RI kodc Et'k ini sifatny~ mcngikat 
clan wajib diparuhi Ar.ggora DPR-Rl c.,dd1rd di cl21IC1n' maup.m di l1JiH 

gedung. der-u meniaga rnart.ioat. kd1.ort-rc1 a·1 . c tre da-i krcdib litas 
DPR-R!. Saat ini. Kode Etix DPR-Rl tlcd<:rn o 11Wk Peran.rarj DPR-Rl 

omor l Tal.ur 20 I I. 
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• Anggota DPR-RI yang tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap (kurang lebih 3 bulan 
bertu rut-turu t). 

• Anggota DPR-RI tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota 
dan rangkap jabatan Artinya, syarat-syarat pada masa caleg 
merupakan bagian dari perilaku yang dinilai oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan. 

• Ditambah pula dengan aturan rangkap jabatan yang melarang 
Anggota DPR-RI merangkap jabatan yang melarangAnggota DPR 
RI merangkap jabatan sebagai: pejabat n gara lainnya, hakim, 
PNS. Anggota T l/POLRI. pegawai BUMN/BUMD. atau badan 
lain yang anggarannya bersumber dari APB /APBD. Anggota 
DPR RI juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat 
struktural pada lembaga pendidikan swasta. akuntan publik, 
konsultan, advokat/pengacara, notaris. dan pekerjaan lain yang 
berhubungan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota 
DPR-RI. 

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

Materi tambahan dalarn UU MD3 dan Tatib DPR-RI 
Terdapat ketentuan lain dalam UU dan peraturan DPR-RI tentang 

Tata Tertib. Mahkamah Kehorrnatan Dewan dapat melakukan 
penyelidikan dan verifikasi terhadap: 

materi tentang k kayaan, imbalan dan pemberian hadiah. Konflik 
kepentingan dan perangkapan jabatan Materi tentang kerahasiaan 

egara. Hubungan dengan mitra kerja. Sanksi dan rehabilitasi. 
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Tugas Penyelidikan dan Verifikasi 
Tugas pertama \'lahka·rnh Kehom1atar-: Dc· . van. seiauh kita 

paharn: UU 1\103 rnaupun P -raturan Tata Tertib Dl'R Le.ai1 dirir gkas 

Fraksi berwenang untuk rne11~g<111:· Anggota ~1a'1ka·11ah 
Keho+natan Dewan yang b rasa. da-: Fraksi yang sama Dasar 
pertirnbangai pengganti. .ergantung pada k oijakan '.11C1Sil'g 

masing fraksi. 

Susunan l<eanggotaan 
tal-karr.an Kchormatar-Dcwar terd.ri dari 17 Ar ggota ya:1'._' 

te-diri alas sern.ia Ira ·si dcngan rrernpcrnat.kan perinbangan cla 
perr-erataan i.mlah a15go:2 seuap fraxsi. K a~1ggo:c.a:1 \ld'.ka:i1ah 
Kcnorrvatan Dewan cii.etaokan pada pcrrru.laa 1 masa keanggotaan 
DPR can pennulaar tahun sidang a.au n-asa sidang can di.etaokan 
dalarr rapat paripurr a. 

Alat Kelenakapan Bersifat Tetap 
Mahxamah Ke+ormatai Dewan 1·,crupaka1 alar kelar gkaoan 

DPR-RI yang oersilat tetap S bclum adanya UU Susduk Tahun 
2003, kelernbagaan pencgak l<ode Etik i:1i har ya bersifat adhoc 
dengan narna "Dewan K horrna.ar Dalarn s iara polti« dewan 
"Dewan Ke rormatan .. tidak pernah terben.u] ecara re .mi guna 
penanganan dugaan pelangaaran Kode Eti .. i\lake o rdasarkan UU 
Norr-or 27 Tahun 2009 tenLd·1g \103 diber u.k Bacian Ke-ioniatan 
yang xemudiar menadi . ·la'.lkan ah Keborme ta 1 Dewar' .gcir-a 
meniaga sorta mer egakkan kel-o-mata-i cia:i :<C' i.huran martaoa: 
DPR scbaga lernbaga pe-waxilan 'akyat 

2 I Mengenal Mahkamah 
Kehormatan Dewan 
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• Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai Anggota DPR: 

• Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon l\nggota DPR sebagai 
dimaksud dalam UU Pernilu: 

• Melanggar sumpah/janji. Kode Erik, dan/atau tidak melaksanakan 
kewajiban sebagai Anggota DPR; 

• Melanggar ketentuan larangan. termasuk rangkap [abatan 
sebagaimana diatur dalam UU. 

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 
berturu -turut juga termasuk kategori tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan a tau berhalangan tetap sebagai Anggota. 

Terhadap semua dugaa di atas, Mahkamah Kehormatan Dewan 
melakukan mekanisme VERIFIKASI, yaitu proses pemeriksaan 
terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan. VERJFIKASI 
juga dilakukan terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan 
pengaduan, berupa: 

• ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya; 

Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan: 
Melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap pengaduan 

a tau peristiwa yang diduga dilaku kan oleh Anggota DPR--RI sebagai 
suatu pelanggaran, karena : 

dengan baik pelaksanaan wewenang dan tugas Mahkamah 

Kehormatan Dewan. 
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Selanju.nya hasil kcpt.tusan c:i:e1•1b.1s:~a1 kepada P rr pmar 
Fraksi. khusus tcrxai: dengan p rr bcrien sanksi atau rcl-abih.asi 
teriadap .A11g<So:a yang tcla00 c:isic<ng oleh 1\lal'k;:w1al° Kchorrna.ar 

Dewar· palir g lama 5 (li11a1 iari sc cik :c:nggal puu.san berlal.u. 

Da.a·11 hal ,\\ahkci--1;:1'· Kc·1cT1atan :Jc\van r -ern_it.1~.;cln untuk 
menindaklan uti 9e1sadu<n i n.atcri adi.an disa.npa kan kepada 
teradi, clan »rnpinan fra:~si teradu sccaa rcsrri palir g iama 14 
ternpa; bcla..,J hari kerja s''Le a:1 1\lahka:11ah Kchorrnatan Dewar' 
mernuruskan untuk mcnind.iklanii.ti ne111;;;:1c!l1<rn. 

Tata Tei t ib DPR-RI rncr.gatur ·rn::0-.:c11·1's11:e penyampaan h,isi'. 
kep.m.san Badan \'1c11ka1112h Kehormatan Dcw::w kcoaca Pii-roir ar 
DPR-RI. 

11) 1 i 11 H .... I I ('I LI tu .... 1 n r, T 

Is· putu an ada.an .erbu cri <1:?.11 tidaknya sLaLI ;)e.d·1ggd:-a1·. 

disertai ccngan oe.uoenan 'Knks a:a-i rcheb.l.tasi. 

Scbelurr 
selun.h has I Sidang maupun Rc:1p<1L 
~v1ah1'a111<:1h Kchormatan Dew. 11 
divcri.ikasi clan hasilr ya diti.Ii-, Cklicll'l 

lembar .cpun.san. 

Tu gas :<edua ,\\ah ka mal: Kc'11..n111<1:~,1 ·1 Dewan yai~L1 rrcr otapka n 
..;epL:LL.sa11 hasl :)e·1:1el"c.l'kan dan 
vcri'ikasi. 

I ( ~ 11 l Tu , ) , 1 

• tc-:c-wgka:) ta:1.ga•1 melak Jan :.nclak p.dana. atau 

• terb.ikti 11 elakuxan .indak p dar-a dcngar ancarr an pidana 
pcniara palir-g <ngkat ) tlna: taiur c~a·1 tclal- ·11c1·1pero e:1 
pu.usan yc.r·.g berkekua.zn huxuri tetao 
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Wewenang Pemanggilan Para Pihak 
Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan 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; 
Syarat-syarat dalam proses pemanggilan pihak-pihak yang 
berkaitan yaitu materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap 
terlebih dahulu oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Pihak 
Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan dan dukungan 
tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan berperan aktif dalam 

Sifat Putusan 
Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final dan 

mengikat. kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota. 
Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian 
tetap anggota harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 

Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan berlaku sejak 
diputuskan, kecuali mengenai pemberhentian tetap anggota berlaku 
sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 

Dalam menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat 
berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian. Mahkamah 
Kehormatan Dewan harus membentuk p nel ida g pelanggaran 
kode etik. terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Mahkamah Kehormatan 
Dewan dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat. Putusan panel 
disampaikan ke paripurna untuk mendapat persetujuan terhadap 
pemberhentian tetap anggota DPR. 
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• 2i111pi1'a·1 xtahkamah Kchorr-iatan Dewan ya·1g berralangan 
L tao uif;an~: oleh Frak-i ya:1g ber a1'gkL.La:1 uu.ik selar iu.nya 

l.tctap .ar dalan- Rapat l\l</1kci111a;1 K horma ar Dewar- 

• ?irnpipa·1 I\ ahkamah Kchorrnatan Jcwan tidal, caca; diraugxap 
dengar keanggotaar Pi'11Di'1<.rn alat kclcng capan DPR lainnya. 

• P'mpinar' Mahkarnah Kchort'ldt<w Dewar mc~uPL1kan a:·J 
.esatuan pi1·1 i 1a11 ya·1~ bcrs.fa k lcktil dar kolcgial. 

• Tcrdir: I .satu) orang Ke! Lli:l dc:11 :2 ldUcl) orcwg Waki l<eua 

• P'1rp'1;ci11 iv i11ka1 1a:1 Kvhorrra:an Dewan dipilih ciari clan oleh 
anggot. vlahxamah Kel ormatan Dewar' da a-n -;au paxct yang 
oc-sifat teta; ercia:.;1d a·1 ·.1sul;111 fr;,ksi sesi.a de1·g~111 priis.p 
·11usy<1\'/Cl'<il' unt.ik rrt.faka: dtd.1 pcrr i ihan bcrr.asa-kai s.iara 
.orbarvak .ctclal' :Jc:1 · apar '>L.-.,Jl'd'l k w1gtiDtda1' \ lahkamah 
K horm.u a 1 Dewan. Pcrrb<~gian Lug<i:-, cnggot.a Pi1'l~)i1C;r1 
,\l<'hkc:1·11cdi Kehorrnata: De\\c.111 cliarur send ri ole-i Pir-ioi-ian 
xtahka.nah Keho:1·1atcw Dewan berdaserkan tugas .\\alika~nc:h 
Kchor·11c-1t.01·1 I)· Wcl"l. 

Kolektivit av Pimpinan 
D \ a 1 

I cla oor. saksi. dan.a.ai. oinak-oinak lai:1 yang terkait langsung 
dengan 11ater' pengadi ar-. b rdasar . .;oir UU .\·\D'3 1 iaupun Ta La 

crtib. cla at di c:nggi ol h 1ahk<il'lal~ Kehcrrnatan Dewan 
11elalui sura: resrr i. Surat oa g.gita:1 Sidang tcrha - ap Terad.i. 
PengaduPelapor, saks: dan.at · u pihak- ihak- d:n sccara' rinci 

clan har,is ditcrima oa.ing lambat 3 !Ligal hari ~eue.rn111y~1.. 

11c11clili aspek admin: .tratif clan data-data pecgadi.a 1 yang 
dise-takan olef Pe1~gacluPcla:Jor. 
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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. 

• berintegritas tinggi. 

Sepuluh kepribadian ideal Anggota DPR-RI ibarat pohon 
kepribadian. terdapat 4 (empatl akar kepribadian Anggota DPR-RI 
yaitu • 

• wajib bertakwa; 
• berjiwa Pancasila: 

• taat kepada NR! Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan: 
dan 

• lntegritas Tinggi: 
• Junjung tinggi Demokrasi; 
• Emban Amanat Rakyat; 
• Profesionalisme Anggota; 
• Tingkatkan Kualitas dan Kinerja: dan 
• Dahulukan kepentingan umum. 

• Wajib Bertakwa Kepada Tuhan YME; 
• Berjiwa Pancasila; 
• Taat UUD NRI Tahun 1945& Per-Utl-an: 
• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasiona] 

dan keutuhan NKRJ; 

3 I Sepuluh Kepribadian Ideal 1 

Dalam Kode Etik , 
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• Proles'o-iallsn-c ,-\:1~motci )PR-RI. 
• Penino,;kala'1 kual tas dar kinerjanya. 

• An-a 11a t ra kyat. 

• Taub DPR-RI. 

f; I•:[!!.:·"'• )di'·:: !i11: .. L'.I 

• Kodc Etik mengimbang: sisi 11c~d::t dari pe1'.ggu1a011' keahliar 
pol i.i k ye:,ng oe··ietli ha 11 r .ada Anggota DPR-RI. 

• n.cgritas yang ti·1~gi 1rcnanclt1ka·1 bahwa <ee:;hlian politk 
Anggota d ia rah :<?.11 olcl 1 Koci· Eti k oada pen i<1gaa n tcrhada p 
martabat kehorrnatan l i:rc1 elem kred.b'l.tas DflR-RI. 

• Ke~)<1:1.1'·12n oada ·101w<H 0:·111,:i dasardaiam konsti.usi r-e-upaka-i 
kesadaran e:'.s. Kesclclarc.1~ e: :> it'i ::hot: bl'tfL,t'gsi dalarr tincakan 
kong-r't i.r.tuk ·11e11·l;e1i p.1L1-..,d1' tcriadap t r dekan ~erte·iu 
tel'ta-ig ha'k-oi.r .1k1'y<:1. 

• l(csacari:l'l e'. s oc-b. sis kou-ti.us: da: r1ub111 positif 
11•enge~no<n~kan kata-r ati .A1·1g~olc1 uniuk b12b,0s borkebcr dak 
tanpa .eri-ue-vcr-s. kcpcntr.g.u poltlk ,_,,;ng se·1rni~ 

• Ko.le [tiK mc11ggtwa<a1' 11:1c:i-1'i d cSL'nsic:il dalar» Pancasiia 
sebagai uisur perubangi nar kcji\Vacl'l oagi ;:i,1p ,'\r1ggota DflR-RI 

• Kocie Eti-; bcrhara t) nilai-r ilai rcligius'tas kcmanusiaa: '' nasionalisrne. 
ocrr-okras' dan keadilan sosial meriad: a;_aran r ioral bagi Anggota 
DPR-RI ur tuk ocbas beriuana lX1gi ,;cpc-1:i·1g:;in ra~yat. 

! 't 1 ! l \1, ( f ! ' j ;._ <! -. it ( i 

• Secara tcologis-po.Ls <or:c Erik berlarap Ar ggota DPl~-1~1 
sanggup n-::1;,e51 IC! kar -; lfc-iid': 'd <:.oil denga l perlaku polrkrva 
sehar -1-a··i. Vi.1.\ p:0n1i;. V:l\ -}','. '.--, ldld rakyat. s.iara Tuier 
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• Etika mempunyai Tanggung lawab kolektif. Anggota DPR-RI tidak 
bertanggung jawab secara pribadi. melainkan bertanggungjawab 
sebagai kelompok atau keseluruhan. untuk memperjuangkan 
aspirasi rakyat. 

• Menempatkan tanggung jawab kolektif berbasis kerakyatan. 
Hal ini berbeda dengan merasa bertanggungjawab kolektif 
yang biasanya kita jumpai dalam bentuk solidaritas. Alasan 
solidaritas memang memuaskan beberapa pihak, namun belum 
menunjukkan tanggung jawab moral dalam arti sebenarnya. 

• Emban Amanat Rakyat 
• Laksanakan Tugas Secara Adil 

• Patuhi Hukum 
• Hormati Lembaga Legislatif 

• Gunakan Kekuasaan dan Wewenang untuk 
Kesejahteraan Rakyat 

• Pertahankan keutuhan Bangsa dan 
Kedaulatan Negara 

Profesi sebagai Anggota DPR-RI adalah suatu moral community 
yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersarna. sebagaimana tegas 
tersurat dalam Tujuan Kade Etik. 

Sepuluh kepribadian ideal ini rnerupakan prinsip-prinsip etis 
yang menekankan kewajiban moral dalarn wilayah religius. falsafah 
hidup, intergritas pribadi, dan profeslonalisme. 



PANOUAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA DPR RI 

Anggota yar·g .idak hacir scca-a fi ·:k ta -pa a.asa 1 sah dan ielas 
rrasionalt yang tertuang car sccara te;u is (sura izir' dari Pirnpi-ian 
Fraksi) 6 1 1'<1m1 kali b rtun.t-turu: calarn apat DPR ya115 m nadi 
k waiibannya merupakan cla ggc1ran. ode E ik . 

ooot d d I I D,' 

Hasil <a'egorisas' perla} u .<cpaLI a r 
di bawaf ni dapat b k rnhang scir'r g 
dcigan prasek clan wacana rroral ycwg 
ierbangun d lingkunga-: \\al-kclrn,~h 
Kchor-natar Dewan 

iai -noral "Kc1 a .uar rn r1bc·ib1 ori rtas: kcpadci A1·ggo:a 
DPR-RI te·l.d'1$ k -hio.ioan e:nt<:1 -prioad 
scsarna A11~gota DP~-RI ya:1~ 111gw 
menggapai s.1<1 ar a sopan ·<·nLL.r· dal.nr 
mclakukan Li «Iakan politik. 

>• 

• vicngarahkan .A.rggota DPR- I i.n.u. mer-gatur tingkah laku dan 
ponilaian -noranya cc-dasarkan priisp-prmsip (an ha.i nura-u 
yang berlaku sccara .11 iversal yaitu '11 ngii lCci'i :J<:111d<:111gan 
diskrirn.nas: a.a si.k.i. a~1a11 a ras. golor.gar di'tr' gc1 clcr 

• Sampalkan & Pcrj.rangcar Aspirasi !~a yet tanpa ire111anclang 
suki agarna. ras. golongan & ge•Hle. 
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Santun dalam Rapat 
Anggota DPR-RJ bersikap santun. menjaga ketertiban dan 

memenuhi tata cara rapat selama Rapat berlangsung. Pendapat 
politik yang prinsipiil dari masing-masing Anggota DPR-RI tidak 
menjadi dasar verifikasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, 
melainkan sikap Anggota DPR-RI yang benar-benar menjaga 
ketertiban dalam Rapat. 

Penyampaian Pernyataan Tanpa Menghadiri Rapat 
Anggota DPR-RI yang tidak rnenghadiri rapat. konsultasi. atau 

pertemuan tidak patut bila menyampaikan hasil forum-forum itu 
kepada publik. 

Moralitas Pernyataan Dalam Rapat 
• A ggota sepatutnya menyampaikan pernya aan dalam suatu 

rapat dan konsultasi dalam kapasitas tertentu. 

Apakah pernyataan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai 
Anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan. atau Pimpinan DPR-RP 

• 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 bersangkut paut dengan kepribadian dan 
tanggung jawab Anggota. serta kelembagaan DPR-RI. 

Sistem Penilaian Moral atas Ketidakhadiran Anggota 
dalam Rapat 

Ketidakhadiran Anggota DPR-RI dalam Rapat yang menjadi 
kewajibannya tidak memerlukan pengaduan sebagaimana materi 
Kode Etik lainnya. Sebagai bukti awal. Anggota dapat rnenyampaikan 
surat izin tertulis kepada Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan. 
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• Yar-.g per.ama dipaham ialah kcwajiban rro:·al dalarn l<ocie 
Etik mer garahkan Anggota DPR-RI untuk mcnycimbanakan 
«epentingan diri scndiri clcngan kcpcn: ngar ler ibaga. 

• Alasar melak.ikan kcwai bar' moral lcbih berdasarkan pada nilai 
xeadilan yang cii9a1carkc1n dalam konteks ker.egaraan 

• Kode Etik merr.berican cir ra posi; I der.gar memir ta A:iggota DPR 
:i1elc.kuk<::r1 sesuatu yan~. eris rr eskipun belurn .en;u hak yar.g 
akan diperoleh A:1ggo:c. DPR-1<1 ii:J sctir-ipal dcngan kewajiban 
yar g dialar.kan. 

1 •ii~·· er: _,_ n -l.:·1l<·n' Org;1n;'f'<." 
Ar ggota patut mengut.u-iakar t.1g<1s11:fa l<t;tikci iki.t serta da <'n1 

keg.a.an oganisas' di uar DPR-RI. Konin .asi kepada Pirupir-an DPR 
RI dan/atau P'. rr p: na I' Alat Ke.engkapan JP -RI di per dari seoaga i 
bcnux pcr.ccga.ian terhad.ip kod11-. lepentir;g,c1p ~t'tm{ti.:.~ of i11te.rest1 

ya:ig berla-igs.mg dalam rapat-rapd: c:i DPR-RI 

<:><1·1•un d , 1 11n Pemd1\i.l c111 ">1mbol lab at an 

.A.1'ggota pan.t berpa aian rap, sopan dan oantas ccnga:: 

rner-ggunakan .anda ata.i sim ol iabaiar cla a~11 -apat 2.La·_i 

konsultasi.Ukuran kepa-itasa-i .dak dapet c:i~cn:u:<a1' secara 
konxret. tap mengacu padd norma-nonna mora. yang i.mun: yang 
d.sadari oleh Anggo;a DPR-RI. 
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• Anggota DPR-RJ wajib melakukan perjalanan dinas di dalam 
atau ke luar negeri sesuai rencana anggaran egara yang telah 
disetujui. 

• Anggota DPR-RI wajib menggunakan fasilitas perjalanan dinas 
untuk kepentingan tugas kedewanan. 

• Anggota wajib menggunakan biaya dan fa-sili a sendiri apabila 
membawa keluarga dalam perjalanan dtn s 

• Anggota wajib memberitahukan kepada Pimpinan DPR-RI melalui 
surat resmi apabila melakukan perjalanan dinas atas biaya 
pengundang. baik dari dalam mapupun luar negeri. 

• Anggota DPR-RI wajib melaporkan kekayaan pribadi dan 
Keluarganya secara jujur dan benar. 

• Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan 
tertutup untuk umum. 

• Anggota DPR-RJ wajib memberikan penjelasan dan alasan ketika 
diminta oleh masyarakat terkait suatu kebijakan yang ditetapkan 
DPR-RI. 

• Anggota DPR-RI wajib menyampaikan dihadapan seluruh peserta 
rapat apabila ada kepentingan pribadi terkait permasalahan yang 
sedang di bahas dalam rapat. 

• Anggota DPR-RI wajib mendengar denga penuh perhatian para 
pihak yang diundang. 

• Anggota DPR-RI wajib menjawab dan menerima dengan penuh 
pengertian terhadap pengaduan dan keluhan masyarakat. 

• Anggota DPR-RI wajib menjaga etika dan norma dalam hubungan 
kerja dengan lembaga lain. 

7 I Kewajlban Moral 
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• Anggota DPR-RI dilarang mcrangxap iabatan s baga: peiabat 
ncga-a larn.iya: hakirn pada baclan pcrad.lar . a.ai, AS . T"..JI, 

Ian g 

• Kode Elik 111 mato ·101111a-1·0,111a palii-g bera.. yaitu norrna 
larangan tcr+adap pcri.axu yar»; r-iotifnya bcrbasi: kcp ntingar 
pribadi. 

• Ara dasa- kcpci ti·1gan pnbacinya se-idiri. A:1~gota DPR-RI 
d la rang rr c a cuka 1 pcrbi.atan 11<n.pu 1 ucapan crtcr tu dar 
bcrtanggi.ng iawab bila t tap melakukan perbuatan i.u. 

I no 

l 

I 8 I Hindari Norma Larangan 
~ 

Kewc;j bc:1, 1110:·;11 ya:1g berada • seperti 

pelaporan Ila La k kayaan rn n.1!'1kcln l<:epulu ii ~ 'c '.hll'g 
dilaksanakar oerdasarkan perti·1ibcr 'lgan preveu;'! Ufc11:1e:11-ycl 

u.engurangi r iaraknya ko 1flik sepe-itmgan clan ::1~clakan penvel.dikan 
o.eh KP c i gec.l:..mg DPR-RI. 

• Ar ggota DPR-RI waib m naa:: ta:a tcr ib ca·1 «xie er«. 
• Ar ggota DPR-RI wajib 11'e1jaga k purusa rapat ycing dir-ya akan 

sebagai rahasia sarnpa: batas waktu : ang Le.ci'.1 di.entukan atau 
sudal dir ya akan tcrbuk« u-ituk .rm.rm. 

• .t\r'ggotci ') ~-Ri wajib menverao da menguim»r n aspirasi 
«inst.n.cn rncla'ui xi.n'u: gar'. k rjc. secara berkala 
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Polri, pegawai BUMN/BUMD, atau badan lain yang anggarannya 
bersumber dari APBN/APBD. 

• Anggota DPR-RI dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat 
struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, 
konsultan, advokat atau pengacara. notaris, dan pekerjaan lain 
yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR-RI 
erta hak sebagai anggota DPR-RJ. 

• Anggota DPR-RJ dilarang melakukan korupsi. kolusi. dan 
nepotisme. 

• Anggota DPR-RI dilarang memasuki tempar yang dipandang 
tidak pantas secara etika. moral, an orma yang berlaku 
umum di masyarakat (pelacuran atau perjudian). kecuali untuk 
kepentingan tugas. 

• Anggota DPR-RI dilarang menggunakan jabatannya untuk 
mencari kemudahan dan keuntungan pribadi. keluarga. sanak 
family, dan kelompoknya. 

• Anggota DPR-RI dilarang berprasangka buruk (bias) terhadap 
sesorang atau suatu kelompok. 

• Anggota DPR-RI dilarang melakukan hubungan dengan mitra 
kcrjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi. 
baik untuk dirinya maupun orang lain. 

• Anggota DPR-RI dilarang menggunakan jabatannya untuk 
mempengaruhi proses penyelidikan. penyidikan, dan pengambilan 
keputusan lembaga penegak hukum untuk kepentingan pribadi. 

• Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR dilarang 
melakukan upaya intervensi terhadap putusan Mahkamah 
Kehormatan Dewan. 

• Anggota DPR-RI dilarang melanggar ketentuan syarat-syarat 
calon/Anggota DPR-Rl. 

• Anggota DPR-RI dilarang melanggar sumpah/janji. 
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P rtimoangan oalar-i pcmbcriar rciabili.as: kcpada A·1.gg La 
DPR-RI ya:1g .erbusu udak ·re, ·1gg<i · l<ocle Eli:,. Lerganu11g pada 
l·asil vc'ifi:<a · cl· n sic:a·1g la· ·11 ,\Jahka·nah 1<ci1cT1ata·1 )ev,an 
ata.i kcputu. an ra pat parpu-na. 

b. cgu-ar tc+u.is- 

c :)e·11 ndahai keci·1.ggo:<:ci 1 di c:l<'t kel ngkapa1· DPR- ~I: 

cl cli erher ukan dari pinpi11,1n parla alat k.::le·1gk,~Jkll dew atau 

e. · ernoe-heutian sebagai .A.1;gg0La DPR-RI 

Peyt:mb<11·g::ll' 1;e111be1ic11' san:,si .;e1),1ca A·1.,;;.,;:0La DP'.\-RI ya11g 
terbi.kti rr.c aiggar Keck.' :=t '· t(_w~<:irtun~ pacla h:isil vcrrkasi cia·1 
sidang cialar·1 1\\al·kamal- Kc.'·1c:T1c1lcill Dewan. 

.\lah<a·1kh Keh rmatai Dewan c:a·1 .A11ggo:c: )?R-RI pada 
u·n-y-riny, dapat r'c·1.gc·nba1'gkc1n tc a 1 {U, ri-i n'lli:c::-: suat.i 
~Je···lc:kJ larangan 'r i. JY·~·a·t.i ·.,l 1-j+I a ... 1 dar pcnu i~ ·1 I rr bar 
xepi.u. --<' 1 i 

Katcgori pcrilaki, ydr~ dilarar.g i'li te:a··1 nergc1ku:nu.asi 
xet n.ua: dal,:1ir u:..;. D3 Tata T 1Li:). dar Keele Elk 





> 
Jnsi.r yang terpentin.; dalam pengad11a1- adalal- .der titas 
adu. teradu. clan Ldclirin »cris: WCl y,ng c.:icidga oclangga-ar 
sa rr a.eri oc·1~adu< n tet ap ocrbahase lr-douesia dar 
noakan sccara LerLL.11'-> \{;a~1i l't1ii~J ritit1i~ d.ipat 111e1;11/is. 1;1c11Pntt1 

ti!l p1(1,11.: it1i111. ~-om1c1l be-ik.i i11i sebaga. con.oh bagain-ana 

r· .. n . CJ ~ '" 

n• r>R r~ I _.. I m, ~ri a rl I n 
t ' 

Jimpi11<1•1 DPR-RI n1e·1y,·111paiKa1 Je'1~zichan <cpaca '\Jcih:"amah 
rr-iatan Dewan bcr.ipa cL1gaa1T1wl?nggara·1 :tangdilaku ·a1 oleh 
ote DflR-RI. berdasarkan i:1fcn11</ · dari -~1as: araka; 9,;:,n au:u 
-rnbargar ya:1g telah cixcrahui 'Cl..c.11·a luas.dalarr. 1"'1<1<;.~'<:Viikat ~ 

rn·cnar Dewan . 

)inpina1~ DPR, .'\nggola DPI~ tertatlap anggo;a lain, 
araka: dan.atau kelor pok rnasyarakat ba'ikan Anggo~a DPR 
rnclaoo-xar pirnoinan DPR-RI .AKD ya·1i2 1-1ugcta~~ri d.igaan 
iggaran Kode Etik de pal mc-igad.ikan kepada xtahkamah 

,J 

' 

5ai suatu pelanggaran yang dilakukan olch Anggota DPl<-1<1. 
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Tanda Tangan dan Cap Jempol 

. . . . . . . . . . . . . . .. .... , ... 2014 

3 . 
2. 

Bukti Awai I. 

(Waktu Perbuatan) 

(Tempat Perbuatan) 

(Fakta Perbuatan) 

(Pengadu) 

Jenis Kelamin 

Nama Lengkap 

Pekerjaan 

Tempat Tanggal Lahir/Umur 

IDENTITAS PENGADU 



PANDUAN KODE ETJK BAGI ANGGOTA DPR RI 

Paling .arnbat 5 11·1~1a1 liar kcrja ~erhtu•1g se.elah bc-kas 
pongadi.an rrasuc. Sekretariat clan te-iaga Ahli 11claporkan lasil 
verifikasi kcpada vlahkarnah Kehor-nai.u- Dewan 

Tenaga .Ah'i melakucar Ven· kcisi riclalui ana.isa .erladap 
materi aduan berdasarkan <ode Etik clc11' cUl'<W lai:l yang terkait 
dcngan substansi oc-igaduan Analisa Tenaga Ah i menggunakan 

perspektif Etika. H.1k1.1:11 d-m ilr-iu pc:1gctahua1' lair' )fcwg .crkait 
dengan mater: ad.ran 

• Veri:ikasi kelengkapar ~1en 'l<1'> !X''15ad.12n seperti icie·1t1ta.:; 
Pe1'gac.1 dan iden: tas Te raci. 

• vcr.f'kas: penha I preser ..,, 2itcJ .1 ::i b-ensi A:1gg:Jta yang diperiksa 
tarma acaiya per gac.uai. 

Proses pemcnksaar 

pe·1gadJa11 
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Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan: Pembahasan 
Materi dan Bukti Awai 

Materi dan bukti awal yang telah dinyatakan lengkap dalam 
Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan. disampaikan kepada Teradu 

Gugurnya Pengaduan 
Pengaduan gugur apabila Teradu meninggal dunia. 

mengundurkan diri dari keanggotaan DPR RI, atau telah ditarik 
keanggotaannya oleh partai politik . 

Kerahasiaan Pengaduan 
Mahkamah Kehormatan Dewan dan pimpinan fraksi wajib 

merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan 
perkara diputus. 

Tentang Penarikan Pengaduan 
• Materi pengaduan yang secara administra i. telah diregistrasi. 

tidak dapat ditarik kembali. kec ali Mahkamah Kehormatan 
Dewan menentukan lain. 

• Untuk melengkapi pengaduan. Rapat Mahkamah Kehormatan 
Dewa dapat mengundangkan pengadu guna menyampaikan 
permasalahan yang diadukan 

Tindakan Pengadu selama Proses Verifikasi 

• Pengadu harus teliti dalam menyerahkan berkas pengaduan. 

• Bukti awal yang kurang lengkap dan materinya tidak terkait 
dengan Kode Etik atau Tatib, Pengaduan akan menerima surat 
kekuranglengkapan Pengaduan. 

• Waktu maksimal untuk melengkapi berkas pengaduan adalah 7 
hari. Lewat masa tenggang ini. maka Pengadu harus me gajukan 
pengaduan baru dengan bukti baru. 
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Dewan. scs.rai anuan clalarn 
tata BcracCl'd. 

engaduar 
keput.r-ar 

K honnatar 

meranasia ka r~ 
sarnpa: adanya 
.'\'la h ca me: h 

rvlankarra'.1 Kel'o'1'1ata·1 Dewar -ncnvamparka-i s.nat panggilan 
Sidang secar. patut clan rcsmi k oada Tcr rn. der ga dite'"l ,1s«w 
kepada impina» Fraksi Teradu p. hng .ambat 7 hari seoe L.n' Sidang. 
Pirnpinar F··,1ks: yang rn ng·':ahLi sur t pc ngg.lar sidang ietao waib 

r C I 
'1 

Pimoi 1211 .\lahka:11ah Kchorrnatan Dewar'. rr.cne.apkan har: 
Siciang pc':,:in'a dalarr. [angka waktu 14 hari kcria tcrni.ung sciak 

matcri adL.a:1 disarr paike ·1 k 'JVclc-1 Tcraci. dar Pin'p111a:1 Fraks: 
Teradu. 

I « S I r 

Buku A\\ c1I T idak L engl,.ip \1~1 
[) \ n ' at 11elen.d 

Apab.la a lat bukt: ~ d<ik .e1~gkilµ. 1\l,1hk<t nah K~·1 rr iatan Dewar 
mancari c:a:a pc! ngkapnya a1·1~) ,j ha Las v a Li y<ng <l:Letap.<a1- 
da.a:n Rapat. Bi.a oa:a arnbahln ll'i c,c1da·1 d.pero e\ Ra rat 

I s. lc:n•c1tnya. 

can Pirnpinan Fraksi Terad _1 clc1'g<i·1 ::,'.Jt"d rcsm'. paling larnbat 14 
hari ker]a sejak 1'1c tcri adu.m dinyataka: l~ng.<cJp Pi1rp:11a:1 Fraks: 
Teradu waiib mcrahasiak; ,, Pc·1b(iclt1;.rn Si.P-llj)c1i clenbi-i'l re':<CHci 
ciouti.s. 
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Kewajiban Teradu 

• Teradu dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan 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 panggila Sidang dikarenakan 
tugas negara. dibuktikan dengan SK Pimpinan DPR dan surat 
keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi. 
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tewat 7 nan 
T1cla' d1regi:;:r2s1 
PmJoj11a-1 E3r.J. Buk.:1 Barn 

_eng-<a~ 
Sura: Tanoa Penenmaan 
Belum "eng-.;:p: 
Leq an dlrr 7 ha'1 

Venfikasi Adrnirustrasi 
Tolok Ukur: lndent.tas 

yang berlaku 

Berkas 
Pengaduan 

.1 
Pengadu 

Venfi asi Materi 
Tolok ukur: suostans: 
Kode Eti & Ta:ib DPR RI 

Lape-an Verihkasi: 5 Han karja 

Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan Registrasi 
M1sal: Tanggal "X · 

Analisa 

Materi & Data 
Awai Lengkap 

Pcnyarnpaian Ma:eri Pengaduan: Maks1mal iX.f"14) han kerjci 
Hasil . Tanggal 'Y" 

Punplnan Fraksi Teradu 

Hari Sidang Pertama (Y + 14) hari Kerja 
Hasil : Tanggal "T 
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Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota 
Mahkamah Kehormatan Dewan 

Ketentuan Pasal 144 UU MD3 mengatur khusus tentang 
verifikasi terhadap Pimpinan dan/a au Anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan yang diduga melanggar. 

Kehadiran dan Ketidal<hadiran 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 (tigal 
bu Ian erhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi. 

• Lewat dari tenggang waktu itu. Mahkamah Kehormatan Dewan 
dapat melakukan Sidang verifikasi tanpa kehadiran Teradu. 

Sidang Verifikasi Tertutup 
Mahkamah Kehormatan Dewan melak ka verifikasi dalam 

Sidang yang bersifat tertutup. Karena bersifat tertutup, Ma kamah 
Kehormatan Dewan wajib menjaga rahasia inforrnasi yangdiperoleh 
dalam Sidang verifikasi. 

12 I Tahap Sidang Verifikasi j 

I 
I 
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"abclas data arnat bergi.na scbaga alat i.n.u c -ncngerr bl 
intisar' r.salah atau trar s cr p re carnan Rapat da-i a.au Siclang 

verifikasi. scrta sebaga: bahar bagi Pinpi-ran dan Ar-ggota 
1\ ta hka mal- Keho:-ma tan De wan L: n tu k :11er1 berika r pendapa t eti-; 
r'iasing-rnas.ng. Hal ini dapat dikerjakan oleh tenaga ahli Mahxarnah 

l<c~ormatan Dewan karen- tidak tcrkait dcngan substansi dan 
prosesi s:dang 

Sldana Dat cl 1 

Dasar Perm ml:)il;:in Keputusan dalam Sidang 
'c1'1bu<t1a1- 'll f'iJc;d. casa- pc1'garnbila1' ceouti.san paca 

Sicla:15 ver.fikasi . Ada kcrc=n.a-i yc1·1~ secara irnphsi. n-encorong 
kincrja .\\al-ka:11ah Kei'o'·11,;ta·1 Dewan i.ntu« rncnyiapkan :rans.<C:p 
sidang atau risalan sdang vc'ifikc-:-, 

·erbuk:' rrclak.rkar :> c1 1ggd'.t'11' <coagairnana \'c1·15 drari.rkan. 
cco.rdukan-iya sebaga p.1'1J)llldl' dell' atau oWggota \\ahka·112h 
Kehorrnatan Dewan ciak'ifk<1·1 kcrnbah olch »rnoinau JPR. 

(I 1 Da:a111 hal teradu adalah p11-1pi·12m dar 'atau aiggota f\\a:1karna··1 
Kehormatan Dcwa:Kla'l J .engarluan dinyatakan n-emenuu sva-at 
dew ler gkao clalam sic<:1'lg i\\C'if1ki1l'ra··1 Kchorrna~ci1· Dewar 
i\1ai'karnan Kchormatan Dewar 1•1crnl er tcihuka11 kepada 
p;npin;w DPR dan pi1·i:ii•1,~n 'rak<.r bahwa terad.i c.ikcn diproses 
lebih 'on r.t 

Pasal 144 
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llustrasi Tabulasi Data Persidangan 
Tabel berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang data apa yang 

akan diperoleh dalam Sidang verifika i. 

(I) Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan a lat bukti. 
baik sebelum maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan 
Dewan. 

(21 Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dapat dilakukan dengan mencari akta guna mencarl ke enaran 
uatu aduan atau kebenaran alar bukti yang didapatkan dalam 

sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 

(31 Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan a!at bukti. 
Mahkamah Kehormatan Dewan dapat rneminta bantuan kepada 
ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang 
diadukan. 

Pasal 128 
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Keterangan Saksi 
I. 
2. 

Keterangan Ahli 
I. 
2. 
I. 

Surat 
2. 

Data/lnformasi 
I. 
2. 

Keterangan Pengadu 
I. 
2. - 

Fakta-Fakta dalam 
f>embelaan Teradu 

Fakta-Fakta dalam 
Pembuktian 

Bukti Awai I . 
. 2. 

I. 
2. 

Waktu 

I. 
2. 

Tern pat 

Fakta 

Tera du 

Materi Pengaduan 

Pengadu 

I. 
2. 

No. Registrasi: 
00-00-00 

DD-MM-YY: 
00-00-00 

Masa Sidang : L 
Risalah Sidang Verifikasi 
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llustrasi lsi Keputusan Mahkamah Kehorrnatan Dewan 
Terdapat 9 materi utama dalam setiap isi keputusan Mahkamah 

Kehormatan Dewan yang tergambarkan dalam tabel berikut ini pada 
pain A sampai Poin I 

Pendapat Etik Seluruh Anggota Mahkamah 
Kehormatan Dewan 

Pendapat etik dalam raparpengambilan keputusan didasarkan 
atas: asas kepatutan. moral. dan etika; fakta-fakta dalam sidang 
verifikasi: fakta dalam pernbuktian: fakta dalam pernbelaan: dan 
Tata Tertib clan Kode Etik. Keputusan Mahkamah Kehormatan 
Dewan 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 Mahkama Kehormatan Dewan. 

13 J Tahap Pengambilan Keputusan 
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a. TegmCJ·1 lisan 

b Tcguran :er:ul s 

c remi··,cJal·a:1keanggo:1211 d' r\ Ci: Kclengkapa·1 DPR 
cl. Pcrnbcrl-e-itian dari iabatan Pi"l:)i•·,a11 IWR ata., Pi:·1:)i .. 1a·1 ;\l;1t 

Ke engkapan DPR. dla11 

e. Pemberhentian sebaga11\·1g~oli-l DPR 

H. Har. c;a·1 tangga kcpuu.san 

I. Narr-a dar tanda ta-igan <clurui Pimpi1k111 dan Anggo:a 
.\.lahkari-.:1!·1 l<cl1ormr.it<rn Dc\Vi-lr 

F Pcrtinb-ngan hL1:< .. 11 dan et ~d \~ll'<S 1'·.:··1ja~:i dasar <eputusen. 

G. Arna pu.usar : 
\\c·;y?.ldka1· Tcradu t dak teb.tk;i 1''e a·1gsc1r -,,chi1gsa -:-e-aclu 
·;1e1·clapa:ka1 Rc:1ab: llch : at.ru 

.\\er~'<.'tak<1P Teradu lei :)1. .;Li "lC di ,;gc.:r -;e··iirgga Tciadu (:Ji har 
~dP,si tergan:Lng ~,ic:h"a nai' cl omatar Dewan be-d.=15ahd1· 
at.ira-i , ,mg ada.: 

D. 

E 

lden.ita-. Teraclu 

r 
'-- 

DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Keputusan Mahkamah Kehorrnatan Dewan 

Ten tang 
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(I) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus 
pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada 
sanksi pemberhentian, Mahkarnah Kehormatan Dewan harus 
membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota DPR. 

Pasal 148 

l I J Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final dan 
mengikat. kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap 
anggota. 

(21 Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai 
pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I l harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna. 

(31 Dalam hal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai 
pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan 
rapat paripurna. 

1 

Pasal 147 

(I) Putusan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan diambil 
dengan cara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Dalam hal pengambilan putusan sebagairnana dimaksud pada 
ayat 11) tidak terpenuhi. putusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak 

Pasal 146 

Simak ketentuan prosedural dalam Tata Beracara berikut ini. 

Prosedur Pengambilan Keputusan 
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(I 1 Mahkama:1 Kehorrnatar D wan rienvampaikan reha ilitasi 
kepad: impinan DPR dar dite-nbusxar kepada Pirr p.nan Fraxsi 
yang bersangkutan. sea-nbar-lambatr.ya 5 (li,-naJ hari ~eja seak 
tanggal ditetapkannya Keputusan 

12) Rehabilitasi diurnurnkan dalarn Rapat [:>aripuma DPR yar:g 
pcrtarna seiak diterirnanya K putusan ,\:\ahka:nah Kehormatan 
Dewan olch Pimpinan DPR. 

(3) Rehabilitasi dibagikan kepada seluuh i\t-:ggotci DPR. 

(21 Par'.ci scbagaimana dimaksuc pada aya: 111 tcrdiri atas 3 r::gaJ 
orar-g a:1~gota Mal0kar'1 I- Kchormatan Dewan dan 4 tempat) 
orang dan unsur masyarakat. 

i31 Putusan panel sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 disarnpaikan 
kepada rapat paripuma untuk mcndapat perseruiuan tcrhadap 
pcmbc-hcn.ian tetap anggota DPR. 
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Keputusan Rehabilitasi diumumkan dan 
dibagikan pada Rapat Panpurna 

pertma sejak tanggal ·y" 

Pimpinan DPR 

Pimpinan Fraksi 
.. 

Keputusan Rehabilitasi disampaikan 
tanggal "X" + 5 Hari Kerja 

Misal: Tanggal "Y" 

REHABILITASJ 
Misal: Diputuskan MKD 

pad tanggal "x .. 

Ilustrasi tentang Rehabilitasi 
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en.o rhentian dari labatan Plmpinan DPR atau Pimpinan 
t. I 1t Kelenakap. 11 PPP 

Disampaikan oleh ,\:lal1karnc:1h Kehorrr-atar Dewan kapada 
Pimpinan DPR dan diteruouskan kepad.i Pirr.pinan Fraksi Anggota 

bersa ngku.a 11 sela rr bat-la 111 bat nya - 
:anggal diretapkan-iya K<:>9uLL; an 

Pirnpinan DPR ne11ya1'1')aikan .cgurai ter u.is kepada Anggota 
DPR yang bersangk.rtan. sclambat-lambatnva 7 ttuiuh) har. 
kcria sciak ta.igga. ditcrtrr a-iya kcoun.san clari 1\.lahkar.1al 
Kehon 1atcin Dewan. 

re n .... '" 1 l\e 1 got n dMi Al-"lt I le'lg pan DPI'? 

Disarnpaikan o ch Mahka1-1ah kc+or-natan Dewar kepada 
Pirnpinan DPR dar Pirnpinan Fraksi .A.1-ggota DPR yang 
bersangki.tan. sclarnbat-larr-batnva 5 1!:1Tal hari kerja seiak 
tanggal cl tetapkannya Keput.isan. 

Pimpinan DPR mcnyarnpa.kan Kcpu:usan kepacia A:1ggo:<.' yang 
bcrsar gkutan sclarnbat-iarnbatnya 7 (t.riuh: i'c1r' keria seia« 
tangga dtterirnanya Keputusar dari Mahkarnan Kcl on-iatan 
Dewan. 

Kehormatar Dewan kcoada 
Fraks: _,_Anggota DPR yang 

Disarnpaixan oleh i\lahki:-lmcd 
Pirnpinan DPR clan Pimpinan 

T Jlc lt::I ul 

Disarnpaixan 1\.lahkamal1 Kehornatan Dewan kepada Teradu 
dalam Rapat Mahkarnah J<ci16ri~1atan Dewan, selarnbat 
lambatnya 5 (lima: hari seiak tanggc l ditetapkannya kcputusan 

Prosedur Penyampaian Keputusan Mahkarnah 
Kehormatan Dewan 
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DPR yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan. 

Pemberhentian dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR yang 
pertama sejak diterimanya Keputusan Mahkamah Kehormatan 
Dewanoleh Pimpinan DPR. 

• Pemberhentian sebagai Anggota DPR 

Disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan kepada 
Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPR 
yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak 
anggal ditetapkan Keputusan. 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR yang pertama sejak 
di erimanya Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan oleh 
Pimpinan DPR untuk diambil keputusan. 

Disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk 
diresmikan dengan Keputusan Presiden. 

• Keputusan Tanpa Banding 

Selama proses penyampaian keputusan seringkali terdapat 
respon untuk mempersoalkan materi keputusan Mahkamah 
Kehormatan Dewan. Dengan adanya ketentuan dalam UU MD3 
maka seluruh keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak 
dapat diganggugugat. diintervensi atau dibatalkan oleh lembaga 
peradilan di Indonesia. Suatu keputusan yang baik justru 
menjadi sumbangan pemikiran politik yang penting bagi politik 
dan penegak hukum lainnya. 
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Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia rnempunyai kedudukan 
sebagai wakil rakyat dan pejabat negara yang 
sangat mulia dan terhorrna . sehingga harus 
bertanggung jawab erhadap Tuhan Yang Maha 
Esa. negara, masyarakat. dan konstituennya 
dalam melaksanakan tugasnya: 

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

c. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik lndon sia dalam menjalankan tugasnya 
perlu memiliki Kode Etik yang bersifat mengikat 
dan wajib dipatuhi demi menjaga martabat. 
kehormatan. citra. dan kredibilitas Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: 

d. bahwa berdasarkan Pasal 207 Undang- 
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan 

PE RAT URAN 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 0 I TAHUN 2011 
TENT ANG 
KODE ETIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
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Dalam Pera.urar ini. yang drmaksi.d dcngan: 

I. Dewan rc~wakilan R<1kyat l~cpuL>J:k Indonesia. sclanjutnya 
disingkat DPR 1~1. adalah Dewan erwakilan Rc:iky<il ebagaimana 
dirnaksud dalam Undang Uncle ng Da c 1· f\cgara Rcpublik 
In lonesia Tahun 1945. 

BAB I 
l<etentuan Umum 

Pasal I 

PFl<ATUR:. DCW:\ \J I l:RWAKllJ\1 RAKYAT 
REPJBLIK 1\DO'.\Jf-:SLA. T[NT.A. \JC KODI::. UIK. 

Dewar 
')_,rwi1kila1 Ra<y~i-t. Qt:>~·~.-,i1 !C'l\V<t..::lc=n -D-B-.wa\-. 
clan Dewar l)cr··.\··c.-k Jn Rdkyal Daerali rl.-e>-H~)<f"a1° 
:..Jegcir<:: R( p.ibli < lr dor.esta Tc1h.11 2009 ·0·11or 
123. Ta1'1b<1h,=11 Lt-··111w:<11~ cgara Rcpuol'k 
Indonesia o.nor r:o4·~1: 

2. Pcraluran D w<n Pcrwakilar Rakyat Repuol.k 
l.iconcsia or-ior OJ DrR RI·' 2009-2010 tcrtang 
T, ta Tcr il.: 

.\'lengingat · I. 

e. bahwa bcrda-ark: 11 f)crtirnba1-~i:m s(:(bC1ga,n'a11a 
dimaksi.d 'la lam hurul a hur.il b. hunr . :(;If' hurul 
cl perlu 11 T1bc11t-1..: ')t.:r~·Lurc:l1 De·v1,,·1 r..;rv.a,da'.l 

I erwakilan Rakyat Dac1·<1h diamanatxar kepaca 
DPR u.itul mcnyusu» kode Et.k y2ll'g bers: norrna 
y<rng wa!il 1 dipaiulu olcl: sctiap a11ggo:C1 selarr.a 
rnc•1jci1c111kc1n ['.l~ii'>l'iY<i uniuk ttH?t'i()ga 111artZ1b<1t. 
kchor-nat..n. cit ra: dd·1 k1cdib'I a<= OP~. 

MEMUTUSKAN: 
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2. Kode Etik DPR RI. selanjutnya disebut Kode Etik. adalah norrna 
norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau 
filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai 
hal-hal yang diwajibkan. di la rang. pa tut a tau tidak pa tut dila kukan 
oleh Anggota DPR RI. 

3. Anggota DPR RI adalah wakil rakyat dan pejabat negara 
yang telah bersumpah atau berjanji ses ai dengan peraturan 
perundang-undangan dan dalam rnela anakan tugasnya 
sungguh memperhatikan kepcntingan rakyat. 

4. Badan Kehormatan DPR RI adalah alat kelengkapan DPR RI yang 
bersifat tetap sebagaimana dimaksud dal m Peraturan DPR RI 
tentang Tata Tertib. 

5. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah. perseorangan, 
kelompok. organisasi, maupun badan swasta. 

6. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam 
Pera tu ran DPR RI ten tang Tata Tertib. 

7. Keluarga adalah suami atau istri dan anak. 

8. Sanak famili adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan 
pertalian darah dan semenda sampai derajat ke tiga ke samping. 

9 Perjalanan Dinas adalah 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. 

I O.Rahasia adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. 
rahasia jabatan. dan informasi yang belum dikuasai atau 
didokumenta ikan dan dapat membahayakan negara apabila 
diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak 
berhak. 
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131.i\nggot21 ')PR RI 111e1'1il ki kcocbasan atas hak ber kspresi. 
bcragama bcrscrika: car be-ki.n-pu. sebagai1'kll'd warge:: ne~a~a 
paca L.r·n11·111y<). d<n C:<l an ·11cngg,wa<<W l.a .-hak terseb.u 
barus selalu meniaga martabat DPR l<I. 

141. nggota DPI< RI harus .neleporkan kekayaan JY'.badi dan 
Kel.targar-ya scsua' de 1gc1:1 pcran.rai pcru-ica-ig-undangan 

ill Anggo:::1 DPR R: ebd~ct' wakil rakyal.. ~k:rt::;, r-ier-yadarl <:1 ianya 
oembatasan-pembatasan prbadi cialam be-rs kap. ocrtu-dak. 
cl<1·1 ber» ""ilc1k:r. 

1 I J Anggo.a DPR RI harus n ("1gh:1·dc1ri peri a.<L. tica . .: pan.as ya:1g 
dapa: rerendah .an ctr-: '101' >:Cl'0'"'11Cllci'1, r ierusak .ata cara 
dan Stld"d' d :)c'·'.'>idangar . scla mcn.sak martabat lcr ibaga. 

Bagian Kedua 
lntegritas 

Pasal 3 

Pasal 2 

BAB II 
KODE ETIK 

Bagian Kesatu 
Mementingl<an Kepentingan Umum 

r I 1 Anggo:a DPR RI da a-n S'?li,1p ~ 1-dak~11 ·1vc. leb'h n1et'clcil'du car 
kepent'r-gar ururn ca.icada kqx:1'ti1·ga1- or b~iJ. pcrtc:1 poli.k 
dar .atai, golongar; 

(2l .Anggo:,1 DPR RI bcrtc1:1~gu11~ j,)\\c b '\112110 l'ibtn :irnanal 
rakvat. rr claksar.akar .uca-nva scc<1r?: adil '1LCI 1<Jltrh huki.r: 

- ~ , - J 
n-cnghor-nati keberadaai lcl'1l'.:4'go1 lcg :;,,<.1L.:. f'1L·11 µor~- l<t1:(ar~ 
kckuasaar can weweric1n~ y:ng ci~1c·lan kcp<id:-11'Y<' ce•11· 
kcpcnt'r gar- dan seseial te··a,n r;;kya:. sorta ·11 r-ipcrta-iancar 
kei.n.har- bar'gsa clan kcclaL.lc:t,1·1 r·eg<:-ir::L 
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Pasal4 

111 Anggota DPR RI mempunyai hak suara pada setiap pengambilan 
keputusan, kecuali apabila Rapat memutuskan lain karena 
yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam 
permasalahan yang sedang dibahas. 

121 Anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk 
mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk 
kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain. 

13) Anggota DPR RI bersikap adil dan profesional dalam melakukan 
hubungan dengan Mitra Kerjanya. 

14) Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan 
dengan Mitra Kerjanya dengan maksud meminta atau menerima 
gratifikasi, atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan 
pribadi, Keluarga. dan/atau golongan. 

Bagian Ketiga 
Objektivitas 

151 Anggota DPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata 
serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan 
etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. baik di dalam 
gedung DPR RI maupun di luar gedung DPR RI. 

16) Anggota DPR RI di la rang memasuki ternpat-tempat yangdipandang 
tidak pantas secara etika. moral, dan norma yang berlaku umum 
di masyarakat, seperti tempat pelacuran dan perjudian. kecuali 
untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR RI. 

171 Anggota DPR RI harus ikut menjaga nama baik. citra. dan 
kewibawaan DPR RI 

181 Anggota DPR RI dilarang menggunakan ia ata n 1 untuk mencari 
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, anak famili dan 
kelompoknya. 
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131.A.1-ggotd DPR RI y<mg tidak 11'e·1gl·.<::rc:i··i suat.i R;:qx1l. <onsultasi. 
alau pcttcnuan tidak clipe1-ke1•c1'1kcJ11 !1'e11l)e•·1[.;;-;11 pei-jeldsan 

i I 1 :'4.r·gsOLd l)l)I:( RI id <1111 ll't: l}c:1°·pri1 (11' :>1..:'lC:<1''lc1r·1y;: dc;I; I'' R.:1:)21:. 

-.;011su t<1:-.1. clan :1c·tc111.1C 11 c.,c"·~c1 rl 1 dlil mcny.unpaika-i I cisi 1·1'.,'d. 
·1an,:;; '>C<:11,1i dcngan kci:),1'>itchl'Y'd h,:ik :::.l'bCl~cl c1·1ggotC:1 "lcLllJllll 
selicigai pimplr an alar kclc11g.,,1p:i1' DPI~ 1\1. 

111 .A.r-ggOln DPI\ RI h,iru'> nldl'11J'.l l'it'rnl1t'1·ikc1·1111:'11·e dSCl:i dc:11 cil<:bcill 
. ..:elik,1 t iiu nta o.ch rn.:1"Y llcl \ill. ,1-CJ'> ditdc1pk,111ny,;; seb.iah 
kebiiaka: DPR RI bcrcait.rn ck'llgdt' IL.g<h d,111 wcwonangnya. 

Pasal 6 

Bagian l<elima 
Keterbukaan 

131 .A.r'ggota D.,R RI \',<:j'b l'lt'I )'<11·1:><Jilv111 cl,:r 11··,•·npc · u,ngkz;i1 
asqi'i1"i ··,;kya~ kepc:dc1 : •e·11e1 irt.ih lei ·1b<1gd at<1u prhak \, arg 
.erkait .::e1.<1·a <.d 1·,wpc11 le '1cl!'dc11'g-,.1b. C?>2c:1·11c1. rc:s. ;,;ok)ll;;:a11 

can ;;:,e11dv1. 

12i .A.1-ggotd DPR RI .l21J"- bersedia 
dan «visun . ..:.··11°vc1 

Bagian Keernpat 
Akuntabilitas 

I I l ,A.nggotci 

!51 Anggo:a IWR RI ycwg iKLt ser:<~ clil c1•11 .<c~ii-ll<JJl orga:1isasi di luar 
DPI\ RI i'd'.tl'.:> 1re:1gutc1nic:k<rn :11~;-,1·yc1 se\)c:1gai ,i\1'ggoW Dl)I\ 1\1. 

Pasal 5 
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Pasal 8 

(I l Anggota DPR RI harus menyampaikan di hadapan seluruh peserta 
Rapat apabila ada kepentingan pribadi yang terkait dengan 
permasalahan yang sedang dibahas dalam Rapat. 

(2) Anggota DPR RI harus menghadiri secara fisik setiap Rapat yang 
menjadi kewajibannya. 

(3) Anggota DPR RI yang tidak menghadiri secara fisik Rapat 
Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang menjadi 
tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut 
tanpa alasan yang sah dan jelas, dianggap m langgar prinsip 
kejujuran dan kedisiplinan. 

(4) Anggota DPR Rldalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian 
rapih. sopan. dan pantas. 

Pasal 7 
Anggota DPR RI wajib m njaga Rahasia yang dipercayakan 
kepadanya, termasuk hasil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia 
sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah 
tersebut sudah dinyatakan terbuka un uk umurn. 

- R1 
Bagian Ketujuh ~ 

Kejujuran dan Kedisiplinan 

Bagian Keenam 
Rahasia 

dengan mengatasnamakan Rapat. konsultasi. atau pertemuan 
tersebut kepada masyarakat. 
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11 I .A.nggota DPR RI dapat 'lwl;;kuka11 Perialanan Dinas di dalam atau 
«c .uar neger' der gan biaya '' _gara s bagaimana diatur dalarn 
oera Lu 1·c; n pen.n da ng-u 11< la nga 11. 

121 Perialana1: Dinas dilak.rk-n der gan 111· nggu1"1kcw. <mgg<1rc:m ya1:g 
terscdia 

Pasal IO 

Bagian Kesembilan 
Perjalanan Dinas 

14) Ar ggota DPR l~I !1C:m;:, ruenawab clan mene-in-a cengan sikap 
oe-i.il- pengertian tcrhadap 1 cr-gadi.an dan kclunan yang 
disampaikan olch r ·asya··. kat s bagai ko istituennya 

15) Ar ggota DPR RI harus bersikap penuh wioawa clan berrnartaba: 
dalarn mer ialankan :uga'> cl n wewenangnya. 

I Ii A.:1ggota LWI~ RI harus 11'ernah<rn1i ci 11 1"1c11iaga keiuaje-nukan 
ye:1:1g terdapat dalarr .nasyaraka.. hair- bcrdasarkan .::u~u1 ag<1111C:1, 

ras 'e-i.s kelamir. golo1 ga1' .. kondisi ps k umur. status <osial 
status exonorn'. rr aup.rr kcya ·:1'.: n poliLii\ 

12 i ,A.nggota DPR RI da lc1 rr m lt1kszn<i~a'1 rnga!>nya tida k 
cl ipcrken-ir kan b rprasar gka b.iru~< atau b.a · t erhadap seseo-ang 
a tau s.iatu kclorrpok atas o: sa: a i1Sd'1 .i ·w1 \ ar g tidak rclcvan. 
oaik ciE"1g<1·1 pcrsataar 11 auoun Gr·ct kc11111ya. 

13) A1°ggot<l DPR RI ha rus r icr dcnga r dcr ga 1- pcnuh perna.ian atas 
.,;e:era·1gan para p.l.a« d<:111 I ~clSYcl''21kc:t ya'ls dundang calam 
Ra::ia: atau acara DPR RI 

Bagian Kedelapan 
Kepemimpinan 

Pasal 9 
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Pasal 12 
Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota DPR RI 
rnerupakan pelanggaran Kode Etik. 

BAB IV 
SANKSI DAN REHABILITASI 

Pasal 11 

(I) Usu! perubahan Kade Etik dapat dia] kan oleh sekurang 
kurangnya 9 (sernbilan) orang Anggota DPR Rl atau alat 
kelengkapan DPR RJ. 

(2) Usul perubahan sebagairnana dimaksud pada ayat (I), 
disarnpaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR RI. dengan 
disertai penjelasannya, daftar narna. nornor anggota. dan tanda 
tangan pengusul serta narna fraksinya. 

(31 Usu! perubahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2). 
disarnpaikan oleh Pirnpinan DPR RI dalarn Rapat Paripurna untuk 
diambil keputusan. 

(41 Dalam ha! usul perubahan disetujui. Ra pat Paripurna menyerahkan 
kepada Badan Kehormatan DPR RI untuk melakukan pernbahasan. 

(5) Hasil pernbahasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) diaj kan 
kepada Rapat Paripurna untuk diarnbil keputusan. 

BAB Ill 
PERUBAHAN KODE ETI 

(3) Anggota DPR RI tidak dapat rnernbawa Keluarga dalarn suatu 
Perjalanan Dinas. kecuali dirnungkinkan oleh peraturan 
perundang-undangan atau atas biaya sendiri 

(41 Perjalanan Dinas atas biaya pengundang. baik dari dalarn 
rnaupun luar negeri, harus sepengetahuan Pimpinan DPR RI. 
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Pasal 15 
Pada saat Pera.uran ini rnulai berlaku. Kcputusan DPR RI Nornor 16/ 
DPR 1/1/20011 -2005 tentar g Koci Etik Dewan Perwakilan Rakyat 
Rcpublik Indonesia dlcabut dan inyatakan tidak berlaku. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

bcrlakunyapcraturan ini. tetap dilaksanak, n berdasarkar. Kodo Etik 
Df'R RI yang ditetaokan dalarn Kcputusan DPR RI Nornor 16/DPR 

Rl/li2004-2005 

dalarn proses 

PR RI sebelum 
Dugaan pelcrngg<:ncm KocJe E ik ye.mg masil 

penye.idikan clan verifikasi Sadan Kehorrnatan 

Pasal 13 
Keten.uan 'T1engcnai sanks .erhaoao pelanggara.i Kode Lk dan 
rehablitasi. oerlaku kctcntuan dalarn Pcra.u ar DPR RI .cn.ang 
Tata Tertib dar: Pcraturan DPR RI .cnrang Tata Bcraca-a Sadan 

Kcnorrnatan Dewan erwakilan Rakya~ Republik Indonesia. 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 
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H. M. ANIS MATTA, Le. 

WAKIL KETUA. 

Ttd 

Ir. TAUFIK KURNIAWA . MM 

WAKIL KETUA, 

Ttd 

Ir. H. PRAJ\110 IQ ANUNG WIBOWO. M.M. 

WAKI L KETUA. 

Ttd 

WAKI L KETUA. 

Ttd 

Ors. H. PRIYO BUOi SA TOSO. 

7 

KETU.A. 

Ttd 

DR. H MARZUKJ AUE 

Oitetapkan di fakarta 
pada tanggal 29 Maret 201 I 

Pasal 16 

Peraturan DPR RI tentang Kode Etik 1n1 berlaku pada tanggal 
ditetapkan 
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Indonesia, Pcraturan r\011101 I Tahun 2009. 
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