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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengeftian

(1)

Kode Etik Anggota Majelis permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, seranjutnya disebut Kode Etik
Anggota Majelis, adalah seperangkat norma_norma
moral yang berisi nilai-nilai etik dalam perikehidupan
yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

64

(2)

Badan Kehormatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badan
Kehormatan adalah Badan Kehormatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Tata Teftib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

yang fungsinya untuk menegakkan Tata Teftib
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
dan Kode Etik Anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia.

(3)

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Majelis
adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 2

Tujuan
Kode Etik Anggota Majelis bertujuan untuk menjaga
maftabat, kehormatan, dan citra anggota Majelis di
tengah-tengah masyarakat yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari terjaganya kehormatan
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 3

Asas
Kode Etik Anggota Majelis berasaskan pada:

Majelis
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

asas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
asas keteladanan;
asas kesederhanaan;
asas keikhlasan;
asas keterbukaan;
asas kebersamaan;
asas mengutamakan kepentingan umum;
asas keadilan;

asas menjunjung tinggi hukum dan hak

asasi

manusia;

10.
11.

asas kejujuran;
asas kepekaan sosial,
BAB II
KEPRIBADIAN DAN ENKA
Pasal 4
Kepribadian

Anggota Majelis adalah insan yang bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi norma-norma
agama, hukum, hak asasi manusia, dan moral dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 5

Etika

o'

Setiap Anggota Majelis wajib mematuhi etika sebagai
berikut:
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1.

Tunduk dan taat kepada perintah

2.
3.
4.
5.
6.

agamanya
masing-masing yang tercermin dalam perilaku dan
ucapannya;
menaati sumpah/janji sebagai anggota Majelis;

mengabdi kepada nusa dan bangsa sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila;
menyadari hakikat diri dan melaksanakan hak serta
kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab;
menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan;
bersikap kesatria dalam segala ucapan dan tindakan;

7.
g.

berpola perilaku sederhana dan rendah hati;

9.

mampu mengendalikan emosi dalam setiap tindakan
dan ucapannya;
memberikan informasi yang benar tentang hal-hal
yang patut diketahui oleh masyarakat;

10.
11.
L2.

13.

ikhlas menerima setiap kenyataan dari

hasil
perjuangan yang sah dalam menjalankan fungsinya;

mengutamakan musyarawarah

untuk

mufakat

dalam menyelesaikan setiap masalah;
tidak merendahkan harkat dan martabat bangsa dan
negara;
bersikap adil dalam mempeduangkan amanat
rakyat;
menggunakan jabatan untuk mempengaruhi
proses Peradilan;

L4. tidak
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15. tidak menggunakan jabatan untuk

mencari
pribadi
keuntungan
dan keluarga dalam melakukan
kegiatan usaha;

16.

menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya;

17. memegang teguh rahasia negara;
18. jujur terhadap diri sendiri dan orang lain;
19. memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi
dan aspirasi rakyat.
BAB III
PENEGAKAN KODE FNK
Pasal 6

Badan Kehormatan

(1) Untuk menegakkan

Kode Etik Anggota Majelis, dibentuk Badan Kehormatan.

(2)
(3)

Keanggotaan Badan Kehormatan terdiri atas
Pimpinan Majelis, unsur seluruh fraksi dan kelompok
anggota dalam Majelis.
Keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan dengan
Keputusan Majelis.
Pasal 7

nang:

Badan Kehormatan mempunyai tugas dan wewe-

6B

(1)
\-'

melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap
Anggota Majelis yang diduga melakukan.pelanggaran-iata Tertib Majelis dan Kode Etik Anggota
Majelis;

anggota yang bersangkutan sebagaiQ\
= memanggil
mana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan

(3)

penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran Yang dilakukan;
memanggil pelapor, saksi, daniatau pihak-pihak lain
yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk
irntut< dimintai dokumen atau bukti lain;

atau merehabilitasi
G\ memutuskan pemberian sanrcidengan
Tata Teftib

nama baik anggota sesuai

(5)

Majelis dan Kode Etik Anggota Majelis; dan
memanggil anggota . yang bersangkutan sebagaiputusan.
Pasal

I

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Kehormatan:
(1) PenEaduan/pelaporan tentang dugaa.n. adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat-11;, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan

Tata Cara

Majelis.

(2) Pimpinan Majelis n'lengenyampingkan

pengaduan/
pelapor
yang
pelaporan yang tidak disertai identitas
jelas.
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(3)
(4)
(5)

Pimpinan Majelis menyampaikan pengaduan/
pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (tl

balam waktu paling lambat 14 hari kepada Badan
Kehormatan untuk ditindaklanjuti.
Badan Kehormatan menyelesaikan masalah yang
tercantum dalam pengaduan/pelaporan paling lambat 30 hari setelah diterima dari Pimpinan Majelis.
Pengambilan keputusan untuk penjatuhan. sanksi
atau pemberian rehabilitasi pada dasarnya dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat.
Pasal 9

Sanksi dan Rehabilitasi

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Anggota Majelis yang melanggar Kode Etik Anggota
Majelis dikenai sanksi oleh Pimpinan Majelis atas
usul Badan Kehormatan.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

teguran lisan, teguran tertulis, atau diumumkan

kepada publik.
Sanksi yang ditetapkan oleh Pimpinan Majelis atas
usul Badan Kehormatan bersifat final.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada fraksi atau kelompok
anggota yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Anggota Majelis yang terbukti tidak melanggar
Peraturan Tata Tertib Majelis dan Kode Etik Anggota
Majelis, direhabilitasi nama baiknya dan diumumkan
kepada Publik.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1)
, Usul perubahan tambahan mengenai ketetapan ini

dapat diajukan oleh paling sedikit 70 (tujuh puluh)
orang anggota.

(2)

Usul perubahan dan tambahan yary. dimaksud padq
ayat (f) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul
dan diseftai Penjelasan.

(3)

Setelah diberi nomor pokok .dan diperbanYak oleh
Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Pimpinan
Majelis.
Pasal 11

(1)

Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam Pasal
10 dibahas dalam Panitia Ad Hoc Majelis sesuai
dengan proses pembuatan putusan-p-utusan Majelis
sebJgairirana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Tata
Tertib Majelis.

(2)

Majelis memutuskan usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disetujui.seluruhnya, disetujui
dengan Perubahan, atau ditolak.
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Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di lakarta
pada tanggal 26 September 2004

MAI ELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
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