
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan 

falsafah dan Undang-Undang dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki 

falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia 

menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu 

Pancasila dan UUD 1945. Dalam upaya menjalankan fungsi kenegaraan sudah 

tentu dituntut dibentuknya satu struktur organisasi negara yang berfungsi 

sebagai satu sistem. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal 1, (l) 

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) 

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar; (3) Indonesia adalah negara hukum.  

Berdasarkan uraian dari UUD 1945 setelah Amandemen 2001 Pasal l 

ayat (2), jelaslah Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan 

demokrasi. Dinamakan demokrasi Pancasila karena sesuai dengan dasar 

negara. Pancasila dan UUD 1945 serta kepribadian bangsa yang bersumberkan 

tata nilai sesuai budaya bangsa Indonesia. Karena menganut sistem 

pemerintahan demokrasi, maka rakyat pun ikut melaksanakan pemerintahan 

yaitu dengan diwujudkan dewan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. 

Dalam Pemerintahan Pusat diwujudkan dengan adanya Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai lembaga permusyawaratan 
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rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Menurut UUD 1945 

Amandemen 2001 Pasal 2, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan 

umum. 

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 

kepulauan membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan wilayah dan 

daerah yang relatif cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan 

dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan pada suatu 

tempat. Oleh karena itu UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. 

Di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.1 

Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah, dilaksanakan 

dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping 

itu juga melaksanakan Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan 

atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu 

penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan 

                                                 
1 Lihat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor 1. 
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provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu.2 

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan 

sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dengan DPRD. 

DPRD yang memegang peranan penting datam sistem demokrasi, perwakilan 

tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah 

menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang 

paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. 

Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering 

mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. 

Harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD 

diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRD sebagai bagian dari 

sistem pemerintahan daerah. Optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur 

aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah diharapkan dapat 

dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004. Tentunya Optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus 

didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah 

otonomi. 

                                                 
2 Ibid. Pasal 1 Nomor 7,8 dan 9. 
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Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan 

regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar 

Negara kesatuan. Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang 

berlainan dari riwayat dan sifat daerah.3 Pendapat tersebut jika dikaitkan 

dengan peran DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah di 

pengaruhi oleh konsep otonomi daerah sebagai salah satu pelaksanaan prinsip-

prinsip demokrasi di daerah. 

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di 

Pusat maupun di Daerah, dari suatu Negara yang menyatakan diri sebagai 

Negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai 

ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam Negara tersebut.4  

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah. 

Dengan demikian DPRD memiliki fungsi utama yaitu: 

a. fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah; 

b. fungsi anggaran; yaitu menetapkan anggaran; 

c. fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

                                                 
3 Rozali Abdullah, 2006, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif,  
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 87 
4 Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 123 



5 

 

Sementara ini tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: 

a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama; 

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama 
Kepala Daerah; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 
pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, 
dan kerja sama internasional di daerah.  

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD 
Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur bagi DPRD 
Kabupaten/Kota; 

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
kepala daerah;  

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

i. membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah; 
j. melakukan   pengawasan  dan   meminta   laporan   KPUD  dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; 
k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan 

dengan pihak ketiga yang mebebani masyarakat dan daerah; 
 

Selain tugas dan wewenang tersebut, DPRD melaksanakan tugas dan 

wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. DPRD dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat 

kelengkapan yang terdiri dari : 

1. Pimpinan; 
2. Komisi; 
3. Panitia musyawarah; 
4. Panitia anggaran; 
5. Badan kehormatan; 
6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan; 
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Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan 

Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya 

Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama 

“Dewan Kehormatan” yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila 

terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa 

anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan 

di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya 

Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di 

seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita 

menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.5  

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru 

beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media 

massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini 

menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka 

keberadaan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutanya disebut BK DPRD 

menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD 

lainnya. 

Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan 

mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde 

Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, 

                                                 
5 Anom Surya Putra, 22 April 2006, Mekanisme Kerja Badan Kehormatan, Makalah disampaikan 
untuk pelatihan Badan Kehormatan oleh LSPPAD, Hotel Mercure Jakarta, hal.l 
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bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi 

mengawasinya, misalnya jarang berdinas sebagai anggota Dewan dan jarang 

menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam 

rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal 

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

mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat 

lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legistatif di mata 

publik. 

Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPR RI 

maupun anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, 

pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk 

menyikapi ini, kewenangan BK DPR dan khususnya BK DPRD perlu 

diperbesar. Badan Kehormatan DPR RI dan BK DPRD perlu mengubah 

mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan 

penyimpangan etika anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat 

pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu, BK DPR maupun BK 

DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan angota DPR dan, 

DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, 

ketentuan internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama ini, BK 

baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan 

DPR maupun DPRD. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu 

membuat BK tidak responsif. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di 

sekitar DPR dan DPRD yang publik mengetahui dengan sangat jelas. 
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Di sisi lain, BK DPR dan BK DPRD juga belum berfungsi secara 

optimal sehingga makin menambah beban citra DPR dan DPRD. Padahal, BK 

diharapkan berperan tidak hanya sekadar menjadi penjaga moral dan integritas 

anggota DPR dan DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk 

menegakkan kode etik DPR. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji 

bagaimana tugas dan wewenang Badan kehormatan DPRD, kendala-kendala 

dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka 

menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD serta model 

bentuk penyelesaian alternatif terhadap pelanggaran kode etik pada DPRD 

Kabupaten Klaten. Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi 

kepada Badan Kehormatan dalam mengatasi masalah-masalah terhadap 

pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di 

atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam 

menjaga Martabat dan kehormatan anggota DPRD ? 

2. Bagaimana Kendala Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat 

kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada 

DPRD Kabupaten Klaten? 
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3. Bagaimana model bentuk penyelesaian alternatif terhadap pelanggaran 

kode etik pada DPRD Kabupaten Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam 

menjaga Martabat dan kehormatan anggota DPRD? 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Badan Kehormatan DPRD sebagai 

salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode 

etik pada DPRD Kabupaten Klaten.  

3. Untuk mengetahui bagaimana model bentuk penyelesaian alternatif 

terhadap pelanggaran kode etik pada DPRD Kabupaten Klaten? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan tugas 

dan wewenang Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat 

kelengkapan dewan di DPRD dalam menjaga Martabat dan kehormatan 

anggota DPRD. 

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pikir 

dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi Badan Kehormatan DPRD 

dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai alat kelengkapan dewan 

serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik 

sebagai lembaga penjaga moral anggota DPRD. 
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E. Landasan Berpikir 

Negara Republik Indonesia dengan wilayah dan daerah yang relatif 

cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan dapat diurus sendiri 

oleh pemerintah pusat yang berkedudukan pada suatu tempat. Dalam 

kehidupan penyelenggaraan kehidupan bernegara dewasa ini, proses 

pembuatan kebijakan dilakukan melalui sistem perwakilan, yakni rakyat 

menunjuk wakil-wakilnya yang dapat dipercaya untuk membawakan 

aspirasi mereka di pemerintahan. Praktik kehidupan seperti ini sering 

disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi perwakilan. 

 UUD 1945 mengatur perlunya pemerintahan daerah. Hal ini 

berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) sesuai Amandemen, yang 

menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-daerah 

propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap 

propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang." Sesuai isi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 dalam, Menimbang: disebutkan, "bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintahan 

daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 

memperoleh terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
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keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia". Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi 

dar tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; (3) 

Pemerintah daerah adalah Gubenur, Bupati, Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah. Dan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka dalam rangka 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang demokratis dengan 

mengedepankan prinsip keadilan, kepastian, keterbukaan, 

pertanggungjawaban dan manfaat Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

sehingga Lembaga Legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan 

rakyat. Untuk itu, guna melaksanakan Pemerintahan Daerah yang 

demokratis perlu dilakukan optimalisasi tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

 Dalam praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif 

memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan 

rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif 
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yang dapat mewakili rakyat dan mewakili kompetensi untuk memenuhi 

kehendak rakyat. 

Adanya sejumlah kewenangan yang melekat pada setiap daerah 

otonom inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan DPRD, dengan 

kata lain lembaga perwakilan rakyat hadir justru sebagai konsekwensi dari 

tuntutan yang inherent dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah. 

Penguatan DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pelaksanaan trifungsi DPRD yakni lembaga legilasi, lembaga pengawasan 

dan lembaga representasi, yang dalam aplikasinya diatur dalam Peraturan 

tata tertib DPRD. 

DPRD merupakan lembaga legislatif yang para anggotanya dipilih 

melalui proses Pemilhan umum. DPRD dalam melaksanakan tugasnya 

dituntut  selalu mengedepankan moral dan profesionalitas untuk 

mewujudkan  terselenggaranya good governance yang merupakan syarat 

utama mewujudkan aspirasi masyarakat.  

Pemerintah di era otonomi daerah sekarang ini diserahi kekuasaan 

oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan demi mewujudkan 

perannya untuk melaksanakan pembangunan, pembuat regulasi, pemberi 

layanan kepada masyarakat. Supaya pemerintahan yang bersih dapat 

terwujud, maka pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan Yuridis(Normative) Empiris, dengan bentuk penelitian 

evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan 

perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian 

kepustakaan serta penelitian lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan 

dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan 

juga menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan 

pendekatan normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan 

mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang 

berkaitan dengan permasalahan.6 

 

2. Penelitian Terdahulu dan Originalitas 

a. Tesis yang berjudul “PENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH BADAN 

KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

(Studi pada DPRD Kota Bukittinggi periode 2004-2009)” oleh 

Hadi Satria Wahyudi, tahun 2010, Universitas Andalas, Tesis ini 

dalam kajiannya tercermin  dalam dua hal :  

                                                 
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1998, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
Cetakan Ke II.Jakarta.Rajawali. Hal.l45 
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1) Tata cara penegakkan kode etik anggota Dewan Perwakilan     

Rakyat Daerah kota Bukittinggi periode 2004-2009 yang 

dilakukan oleh Badan Kehormatan tergantung kepada jenis 

kasus yang ditangani. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai 

kekeluargaan sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bukittingi; 

2) Penegakan kode etik oleh   Badan Kehormatan  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, selama periode 

2004-2009 tidak banyak terjadi pelanggaran kode etik, hal 

ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor dari diri 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, yaitu 

adanya kesadaran dan pemahaman anggota  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi terhadap tugas 

pokok, hak dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan sebagai anggota legislative. Faktor dari 

luar diri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bukittinggi, 

yaitu adanya kontrol dari rakyat sebagai konstituen serta 

kontrol dari partai politik anggota yang bersangkutan 

b. Tesis dengan judul “PELAKSANAAN FUNGSI BADAN 

KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN 

TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

SUKOHARJO” oleh Amin Fahrudin, tahun 2009. Tesis ini 
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mengkaji tentang Badan kehormatan dalam menjalankan tugasnya 

sebagai upaya penegakan  peraturan tata tertib kaitannya dengan 

kode etik  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo  

c. Tesis dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS DAN 

WEWENANG BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT 

KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJAGA MARTABAT 

DAN KEHORMATAN ANGGOTA DPRD BERDASAR KODE 

ETIK DPRD (Studi pada DPRD Provinsi Jambi)” oleh Nuri 

Evirayanti, tahun 2009, Universitas Diponegoro. Tesis ini dalam 

kajiannya tercermin dalam hal : 

Tugas dan wewenang Badan Kehormatan dalam menjaga 

martabat dan kehormatan anggota DPRD, dimana Badan 

Kehormatan alat kelengkapan yang bersifat tetap dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan memiliki 

fungsi internal dan eksternal.  

1) Fungsi Internal yaitu untuk meningkatkan standar etik dan   

kinerja  pejabat publik 

2) Fungsi Eksternal yaitu untuk mendapatkan kembali 

kepercayaan publik/rakyat 

 

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Deskriptif-Analistis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan 
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untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sementara itu analistis, 

berarti mengelompokan, menghubungkan dan memberi makna.7 Dalam 

penelitian ini analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan 

memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan fungsi dan peranan 

Badan Kehormatan DPRD. Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam tulisan ini. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan dititikberatkan 

pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer untuk 

menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui 

studi yang meliputi8 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti 
peraturan perundang-undangan; 

2. Bahan Hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan 
bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, hasil-
hasil penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana. 

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus, ensiklopedia. 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Bambang Waluyo, 1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta, Sinar Grafika, Hal- 8-9 
8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 
Hal 52 
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b. Sumber Data 

Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan 

yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber 

hukum primer diperoleh dengan wawancara dengan Ketua dan 

Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Klaten. Sebelum mendapat keterangan dari 

sumber hukum primer maka persiapan yang harus dilakukan adalah, 

pertama, Seleksi individu untuk diwawancara. Kedua, pendekatan 

oranng yang telah diseleksi untuk diwawancara. Ketiga, 

pengembangan suasana lancar dalam wawancara. 9  Data yang diminta 

adalah data-data yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan 

Kehormatan, kendala dan upaya dalam penyelesaian pelanggaran kode 

etik DPRD Kabupaten Klaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten yang menjadi sekretariat 

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Klaten serta melakukan 

pengamatan lapangan sedangkan sumber hukum sekunder antara lain 

berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan para ahli seperti makalah, 

artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan 

dilengkapi dengan data yang diperoleh dan penelitian empiris di 

Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten. 

 

                                                 
9 Koentaraningrat, 1977, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, PT. Gramedia, Hal 163 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang 

berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder adalah data yang 

bersumber atau diperoleh dari studi dokumenter atau studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, literature-literatur, dokumen-

dokumen, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

6.      Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh. 

Sedangkan analisis kualitas yang digunakan model interaktif, yaitu 

komponen reduksi data dan setelah data terkumpul maka tiga 

komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan 

kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali 

mengumpulkan data di lapangan. 
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Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari 

peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi 

dasar dalam pembentukan Badan Kehormatan DPRD dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peranan 

Badan kehormatan DPRD selanjutnya bagaimana upaya penyelesain 

pelanggaran kode etik pada DPRD Kabupaten Klaten. 

 

7. Sistematika Tesis 

Proses akhir dari penelitian ini setelah data terkumpul dan dianalisa 

adalah proses penyusunan data-data dalam bentuk laporan akhir dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar 

belakang dilakukanya penelitian ini, Bab ini terbagi dalam perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodelogi 

penelitian yang meliputi pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, jenis 

data, metode pengumpulan data dan metode analisis data serta sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan hal-hal yang 

berkaitan dengan bab selanjutnya yang berupa tinjauan pustaka atau 

kerangka teoritik. Dalam bab ini menguraikan tentang Teori Pengawasan, 

Teori Etika Politik, Teori Martabat Manusia, Nilai-nilai Moralitas dan 

Kode etik Profesi, dasar hukum, mekanisme dan sistem pembentukan 
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Badan Kehormatan DPRD, tugas, wewenang dan peranan Badan 

Kehormatan DPRD. 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada Bab ini 

merupakan hasil penelitian dan analis, yang berisi Kedudukan, fungsi dan 

peran Badan Kehormatan  DPRD Kabupaten Klaten dan Pelaksanaan 

fungsi dan peran Badan Kehormatan  DPRD Kabupaten Klaten dari tahun 

2004 sampai dengan 2009, Peran Badan Kehormatan  DPRD Kabupaten 

Klaten dalam menjaga kehormatan anggota, Kelemahan-kelemahan dari 

peraturan perundang-undangan, Kendala-kendala apa yang dihadapi, 

Bagaimana Upaya Badan Kehormatan DPRD sebagai salah satu alat 

kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaraan kode etik pada 

DPRD Kabupaten Klaten. Pada bagian ini dipaparkan temuan lapangan 

dan menganalisa data yang dikumpulkan dari instrument penelitian serta 

model/alternatif penyelesaian permasalahan. 

Bab. IV Penutup, Dalam bab IV ini merupakan penutup yang 

berisikan simpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang 

ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait. 
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