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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul ”POWER BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM MENEGAKAN
KODE ETIK DI KOTA TASIKMALAYA”, Penelitian ini dialatar belakangi oleh banyaknya
kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang
menyebabkan citra anggota DPRD Kota Tasikmalaya menjadi buruk, maka dari itu Badan
Kehormatan selaku alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya harus bertindak dalam melakukan
pengawasan dan penyelidikan guna menegakan Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui power Badan Kehormatan dalam menegakan Kode
Etik DPRD Kota Tasikmalaya Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pemilihan informan menggunakan Purposive
sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Model
analisis yang digunakan adalah analisis interaktif dari Milis dan Huberman dengan pengujian
keabsahan data dengan Trianggulasi sumber, teknik dan waktu.
Hasil Penelitian ini menunjukan telah terjadi kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya, khususnya yang menjadi perhatian publik, seperti kasus
ZA yaitu penggelapan uang, Badan Kehormatan melakukan tindakan hingga proses rekomendasi
berupa pemberhentian sementara. PR seputar steatment kurang sopan di media dengan tindakan
BK memberikan teguran lisan, dan AD yang terlibat kasus narkoba dengan tindakan BK yang
masih menunggu putusan peradilan. Dari semua kasus tersebut Badan Kehormatan melakukan
proses kinerjanya untuk menegakan Kode Etik walaupun dengan berbagai kendala yaitu ewuh
pakewuh dan keterbatas ruang gerak.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Badan kehormatan telah melakukan segala sesuatu yang
merupakan tindakan penegakan kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
memiliki power yang kuat secara undang-undang dalam menegakan kode etik, namun masih
terkendala berbagai hal yang membuat proses kinerjanya agak terganggu, tetapi terlepas dari
kendala yang ada, Badan Kehormatan tetap dapat berlaku tegas dan menindak segala kasus
pelanggaran kode etik, sehingga dapat disimpulkan power badan kehormatan dalam menegakan
Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya telah sangat kuat.
Kata Kunci : Power, Badan Kehormatan, Kode Etik DPRD
ABSTRACT
The study is titled "POWER AGENCY HONOR CODE Parliament in enforcing
TASIKMALAYA IN TOWN", this study dialatar background by the number of cases of violation of
the Code made by legislators that led to the image of Tasikmalaya Tasikmalaya City Council
members to be bad, and therefore as the Honorary Board fittings Tasikmalaya City Council must
act in conducting surveillance and investigations in order to uphold the Code of Ethics in
Tasikmalaya City Council. The purpose of this study was to determine the power agency enforcing
the Code of Honor in Tasikmalaya City Counci. The method used in this research is descriptive
qualitative method, the informant selection techniques using purposive sampling. Techniques of
data collection by interview, observation and documentation. The analysis model used is
interactive analysis of Mailing and Huberman to test the validity of the data with Triangulation
sources, techniques and time.The study results show there has been a violation of the Code made
by the elected members of Tasikmalaya, especially of public concern, such as the case of ZA
embezzlement, Honorary Board action by the recommendation in the form of suspension. PR
surrounding steatment irreverent in LB medium with the action giving oral reprimand, and AD
were involved in drug cases with BK actions are still awaiting the decision of the judiciary. In all
these cases the Honorary process performance to enforce the Code, although with different
constraints and limitations that ewuh pakewuh space.
The conclusion of this study is, honorary Board has done everything that a code enforcement
action in accordance with the legislation and have a strong power law in upholding the code of
ethics, but it is still constrained by a variety of things that make the process performance is
somewhat impaired, we can conclude the respected power in enforcing the Code of Ethics in
Tasikmalaya City Council has been very strong.
Keywords: Power, Ethics Council, the Code Council

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Proses reformasi dalam konteks ketatanegaraan salah satunya ditentukan oleh
penguatan kualitas kerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik,
moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan
ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan
keseimbangan antar lembaga tinggi negara. Penguatan peran DPRD dimulai dengan
intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan Trifungsi DPRD yakni lembaga
legislasi, lembaga pengawasan dan lembaga representasi. Implementasi ketiga fungsi
itu selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam
lembaga DPRD yang diatur jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pelaksanaan
hak dan
kewajiban sebagai pengejawantahan dari tri fungsi DPRD harus
dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan konstituen
yang telah memberikan
kepercayaan penuh kepadanya. DPR/DPRD adalah
merupakan Lembaga legislatif yang para anggotanya terpilih melalui mekanisme
Pemilihan Umum, sebagai sebuah Institusi, keberadaan sangat penting dan strategis
guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)
Anggota DPRD perlu menyadari bahwa tugas dan tanggung jawabnya sangat
berat, bukan hanya dalam konteks horizontal terhadap konstituen, melainkan juga
secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah termaktub
dalam sumpah jabatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengacu
pada peraturan perundang-undangan, norma dan etika yang berlaku. Etika politik
memerlukan instrumen akuntabilitas demokratik, dan dalam tataran idealis, warga
negara Indonesia, berhak menuntut tanggung jawab anggota DPRD yang mewakili
mereka. Salah satu jalur untuk menuntut tanggung jawab anggota DPRD, adalah
melalui Badan Kehormatan DPRD sebagai satu-satunya instrumen etika politik yang
dapat menanggalkan Hak Imunitas anggota DPRD.
Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan
yang merupakan lembaga baru 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 dibentuk
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.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Badan Kehormatan sebagai lembaga penegak kode etik dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya berpedoman pada: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang MPRt, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123), Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata
Tertib, Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan
DPR RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
Badan Kehormatan DPRD dilahirkan sebagai Lembaga Penegak Kode Etik,

merupakan Alat Kelengkapan (AKD) DPRD yang bertugas untuk menjaga etika para
anggotanya dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum yang berlaku di
masyarakat.
Kode etik menurut pengertian yang diberikan oleh Pasal 207 UndangUndang No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) adalah
norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Etika menyangkut halhal terkait dengan kepatutan yaitu, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh
Anggota DPRD.
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, bekerja seenaknya tanpa ada
orang lain yang memperdulikan dan mengawasi, seperti jarang berdinas sebagai
anggota dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah
yang dibahas dalam rapat tersebut berkaitan dengan kepentingan konstituennya,
yang dalam hal ini adalah rakyat, kebanyakan diantaranya hanya sekadar mengisi
absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain.
Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.
Perlu disadari bahwa tugas menjaga citra, martabat dan kehormatan lembaga
parlemen adalah tugas setiap anggota DPR RI, AKD, fraksi dan partai politik maupun
masyarakat luas. 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
pelanggaran etika anggota DPR maupun DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif,
tetapi bersifat proaktif. BK DPR maupun BK DPRD perlu bertindak cepat dalam
merespon tindakan angota DPR dan DPRD yang diduga menyimpang dari kode
etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internal 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 terjadi kasus-kasus di
sekitar DPR dan DPRD yang diketahui oleh publik. BK DPR dan BK DPRD
belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR
dan DPRD. Dengan demikian 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.
Tugas BK di Parlemen pada waktu ini jadi semakin penting mengingat sedang
terjadi krisis kepercayaan rakyat pada Lembaga-lembaga negara yang di akibatkan
meluasnya krisis integritas legislator di pusat dan daerah. Hal ini digambarkan dari
banyaknya anggota yang diproses hukum. Saat ini peran BK kembali
dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai
kasus, seperti korupsi, suap, pelecehan seksual, narkoba dan lainnya.
Seperti pada kondisi yang terjadi di Kota Tasikmalaya saat ini, terlihat jika

peran dan power BK DPRD Kota Tasikmalaya kurang efektif dalam penegakan kode
etik anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Masyarakat secara umum tidak mengetahui
bagaimana kekuatan BK DPRD dalam menanggapi berbagai kasus pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh anggota DPRD. Seperti pada contoh kasus ZA salah satu
anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang terlibat dalam kasus penggelapan Mobil atau
AD yang menjadi tersangka kasus narkotika. Kewenangan BK DPRD pada dua kasus
besar tersebut sangat dipertanyakan, apakah sudah efektif atau malahan sangat lemah
dalam menegakan kode etik anggota DPRD yang sangat penting menunjang
keefektifitasan kinerja DPRD Kota Tasikmalaya.
Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk dapat menemukan, mengkaji
lebih mendalam serta dianalisis melalui sebuah proses penelitian ilmiah bagaimana
power Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya dalam penegakan kode etik di
Kota Tasikmalaya
1.2

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa
ucapan, tulisan dan perilaku serta penekanan pada aspek subjektif yang dapat
diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri Metode ini langsung menunjuk
setting dan individu-individu dalam seting itu secara keseluruhan materi. Data
yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat atau gambar yang memiliki arti
lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini tidak hanya berusaha
mendeskripsikan secara mendalam (thick description) tentang tugas dan
wewenang Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, namun juga melakukan
analisis tentang upaya-upaya yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka menjaga
martabat dan kehormatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya beserta kendalakendala serta solusi yang dilakukannya. Sumber data penelitian berkaitan
dengan penelitian ini adalah informan yang dipandang dapat memberikan data
yang berhubungan dengan kebutuhan program musyawarah guru mata pelajaran
pendidikian Agama Islam untuk meningkatkan profesionalisme guru. Secara
garis besar adalah : (1) Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, (2)
Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya.
Dalam penelitian ini tidak ditentukan oleh banyaknya (jumlah) informan,
tetapi yang dipentingkan adalah sampel dapat memberikan segenap informasi
yang dibutuhkan secara mendalam sesuai dengan sasaran penelitian.
Berkaitan dengan penelitian ini maka data yang digunakan yaitu
data-data yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Kehormatan,
kendala dan upaya dalam penyelesaian pelanggaran kode etik DPRD Kota
Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Tasikmalaya yang menjadi sekretariat Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya serta melakukan pengamatan lapangan.
Sedangkan data lainnya yang dibutuhkan adalah 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 dari penelitian empiris di Sekretariat
Teknik pengambilan sampel dalam peneltian ini adalah dengan teknik
purposive sample (sampel bertujuan). Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil
subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi karena didasarkan atas
tujuan tertentu. Seperti dinyatakan oleh Sugiono (2008 : 218) purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data
yang dianggap paling memahami tentang seluk beluk peran Badan Kehormatan
DPRD Kota Tasikmalaya, yaitu Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya
beserta para anggotanya. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis interaktif milis dan hubermen. Pertama, reduksi data ( data reduction) Upaya
peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian
data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data
selanjutnya.
Kedua, penyajian data (data display). Pada langkah ini peneliti menyajikan
data yang telah direduksi ke dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan
sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun
dalam pola, sehingga akan semakin mudah dipahami.
Ketiga, Conclusion Drawing/Verification. Langkah ketiga adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan
tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.
Dengan demikiam kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah sejak awal akan tetapi mungkin juga tidak, karena
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara
atau masalah bayangan dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.
Validitas dan reliabilitas diperlukan untuk menentukan keabsahan data sebuah
penelitian. Jaminan validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat
ditekankan. Validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada
obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2007:
363). Dengan demikian data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah data yang
tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang
sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dilapangan. Sebaliknya, bila ternyata
kemudian peneliti membuat laporan akhir penelitian tidak sesuai dengan
2.

PEMBAHASAN
2.1 Mekanisme Kinerja BK DPRD Kota Tasikmalaya
Sebagai bagian dari alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tasikmalaya, Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya sebagai lembaga penegak
kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Peraturan
DPR RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI.
Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka kemudian Badan kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya dibentuk pada tanggal 20 Nopember 2009 Melalui Rapat Paripurna
DPRD Kota Tasikmalaya
Sebagaimana tertera pada UU No.32 2004 yaitu salah satu ayat yang
menyebutkan bahwa untuk DPRD Kota/Kabupaten yang memiliki jumlah anggota
DPRD secara keseluruhan berjumlah 34 (Tiga puluh empat orang) maka dipilih
anggota Badan Kehormatan yanitu sebanyak 3 (Tiga orang). Sementara jika lebih dari
35 orang sampai dengan 45 Orang maka jumlah anggota Badan Kehormatan DPRD
Kota/Kabupaten adalah 5 (Lima Orang).
Adapun mekanisme dari pembentukan anggota Badan Kehormatan itu sendiri
sesuai dengan PP nomor 25 tahun 2004 adalah anggota Badan Kehormatan DPRD
diusulkan dari masing-masing fraksi pada rapat paripurna pembentukan Alat
kelengkapan, yang kemudian dipilih secara voting, Setelah itu kemudian dari anggota
Badan kehormatan yang terpilih, memilih masing-masing untuk ketua dan wakil
ketua dengan menentukan mekanismenya sendiri, dan untuk menunjang secara
operasional, diberikan perbantuan atau pendamping di sekretariat DPRD Kota
Tasikmalaya.
Sebagaimana amanah dari Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut,
Kota Tasikmalaya, juga melakukan mekanisme pemilihan BK DPRD sesuai dengan
apa yang sudah tertera didalam undang-undang. Maka dari itu mekanisme dan lain
sebagainya dilakukan diawal periode kepengurusan DPRD Kota Tasikmalaya 2009 –
2014, dan dilakukan rapat paripurna pada tanggal 20 Nopember 2009 Hal tersebut
sesuai dengan pemaparan Agus Wahyudin selaku Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
yang diwawancari oleh penulis npada tanggal 23 Maret 2013 berikut kutipannya :
“Badan Kehormatan dibentuk melalui rapat khusus dengan mekanisme
yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu secara teknis, bukan
seperti penempatan atau penetapan anggota Komisi, jika komisi
ditetapkan sesuai dengan keinginan fraksi tersebut, dalam arti fraksi
memiliki kebebasan dalam mengusuklkan anggota di Komisi tertentu
dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan komisi tersebut, sementara
Badan Kehormatan dibentuk dan dipilih melalui voting. Setiap fraksi
mengusulkan satu nama untuk masuk dalam Badan Kehormatan,
kemudian dilakukan voting oleh seluruh anggota DPRD Kota
Tasikmalaya. Sementara itu untuk ketua BK DPRD sendiri ketika sudah
terpilih ke lima anggot BK, barulah ke lima orang tersebut memilih
salah satu yang akan menjadi ketua BK DPRD”(23 Maret 2013,
pkl.11.00)
Badan Kehormatan DPRD kota Tasikmalaya, dipilih sesuai dengan mekanisme
undang-undang yang berlaku, adapun segala petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
prosedur dilakukan oleh semua anggota DPRD, melalui rapat paripurna secara
khusus membentuk BK DPRD Kota Tasikmalaya sebagai alat kelengkapan DPRD

yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang khusus sebagai penjaga martabat dan
kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya
Hal ini menunjukan bahwa DPRD kota Tasikmalaya telah melakukan proses
pembentukan Badan Kehormatan sesuai dengan apa yang amanahkan oleh Undangundang, dan peraturan pemerintah khususnya nomor 25 tahun 2004, mengenai tata
tertib dan musyawarah anggota DPRD.
Proses pemilihan dilalui dengan tahap awal yaitu rapat paripurna khusus, dipimpin
oleh ketua DPRD saat itu yaitu Bapak Drs.Otong Koswara. Masing-masing fraksi
mendelegasikan atau merekomendasikan satu nama yang akan duduk sebagai
anggota Badan Kehormatan yang nantinya berjumlah 5 lima orang, sesuai dengan
ketentuan undang-undang.
Keseluruh anggota yang kemudian di delegasikan dan di rekomendasikan oleh
setiap fraksi masing-masing kemudian dipilih secara voting oleh ke 45 anggota
DPRD Kota Tasikmalaya. Mekanismenya dilaksanakan secara jujur, adil, dan
rahasia.
Kemudian didapatkanlah hasil sebagai berikut:
BK DPRD dibentuk dengan susunan awal sebagi berikut :
1. Ketua
: Nurul Awallin
2. Wakil Ketua : Heri Ahmadi
3. Anggota
: H.Enjang Billawini, Wawan Rahwan, Sony Sonagar
Struktur tersebut kemudian berlaku dan akan menjalankan fungsinya sebagai
Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya setelah ditetapkan dan dikukuhkan,
sehingga berwenang secara penuh untuk dapat melaksanakan kinerja yang telah
diamanatkan dalam undang-undang. Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2004, diatur dalam ketetapan mengenai Tatib DPRD, bahwa
anggota Badan Kehormatan DPRD Kota/Kabupaten maksimal menjabat selama 2.5
tahun sejak ditetapkan dan dikukuhkan sebagai anggota BK DPRD. Hal ini
didasarkan pada prinsip dinamisasi struktur fungsi keanggotaan, agar dapat
menjalankan mekanisme kinerjanya secara baik dan benar, serta memiliki semangat
untuk dapat menegakan Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya
Kemudian berdasarkan peraturan tersebut pulalah, maka setelah dua setengah
tahun, maksimal waktu menjabat dari anggota Badan Kehormatan, maka dilakukan
pergantian ditengah kepengurusan agar dinamisasi keanggotaan BK dapat menunjang
terhadap akselerasi dan kemampuan penyelesaian tugas BK. Maka dari itu berikut
data perubahan struktural BK DPRD Kota Tasikmalaya periode 2009 – 20014
Ketua
: Nurul Awallin
Wakil Ketua : Heri Ahmadi
Anggota
: H R.Ramdani Mun’im, Muslim, Rahmat Durahmat
Sebenarnya tidak ada pergeseran fungsi ataupun wewenang dan program di tubuh
Badan Kehormatan, pergantian ini, hanya dilakukan karena alas an alas an yang
terpaut dalam Undang-undang No 32 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2004, yang berkaitan dengan, masa kepengurusan Badan Kehormatan,
maksimal keanggotaannya 2.5 tahun, untuk menjaga stabilitas dan kesegaran dalam
menjalankan tugas. Hal ini pula ditegaskan oleh Ketua DPRD Bapak Agus Wahyudin
saat ditemui oleh penulis dalam kesempatan wawancara, beliau menuturkan :

“Pimpinan Badan Kehormatan DPRD, serta anggotanya dapat menjabat
sebagai anggota BK DPRD, maksimal 2.5 tahun, didasarkan pada aturan
yang telah dimuat dalam Undang-undang. Dengan berbagai pertimbangan
tentunya Pergantian antar Waktu ini, tetap dilakukan sesuai Undangundang yang berlaku, dan digantikanya pula oleh perwakilan dari fraksifraksi di DPRD Kota Tasikmalaya. Mungkin hal ini dengan tujuan agar
semangat kinerja BK dapat tetap terjaga”.
Berdasarkan paparan dari ketua DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa benar telah
dilakukan pembentukan ulang Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, dalam
sisa dua setengah tahun masa periode pemerintahan 2009 – 2014. Maka dari itu,
realita di Kota Tasikmalaya, sesuai dengan aturan yang sudah di perundangundangkan. Kondisi di DPRD Kota Tasikmalaya, sepenuhnya telah dilakukan
pergantian anggota kepengurusan Badan Kehormatan, sebanyak satu kali, terhitung,
dari Tahun 2009 sampai 2012 dan tahun 2012 sampai 2014. Maka Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, telah
dilakukan proses pergantian, dan relevan pada kondisi Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya.
Model pemilihan kekuasaan pada tubuh badan kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya menggunakan model kekuasaan Pluralis. Model kekuasaan pluralis
mengandaikan masyarakat terdistribusi kedalam kelompok-kelompok sosial tertentu
berdasarkan aspirasi dan kepentingan yang bersifat kultural dan ideologis maupun
yang berdasarkan okupasi atau profesi. Kelompok-kelompok inilah yang terlibat
dalam proses-proses politik untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya dan
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pada model pluralis, pemerintah
bertindak sebagai arena persaingan dan kompromi bagi kelompok-kelompok. Model
pluralis ini mengasumsikan kekuasaan terdistribusi kedalam kelompok-kelompok
eksklusif yang bersaing dalam memperoleh pengaruh.
Dalam hal ini, Badan Kehormatan merupakan representasi dari masyarakat
yang masuk kedalam parlemen, kemudian pemilihan alat kelengkapan DPRD Kota
Tasikmalaya menggunakan prinsip model kekuasaan pluralis tersebut. Prinsip itu
dibangun dengan mekanisme yang ada sesuai dengan undang-undang. Setiap anggota
yang merupakan bagian dari BK DPRD Kota Tasikmalaya merupakan anggota yang
dating dari fraksi yang berbeda dengan mengusung ideology yang berbeda. Dikatakan
model plural karena setiap kepentingan masyarakat telah terrepresentasikan didalam
kepentingan BK, serta arena perjuangan BK adalah DPRD Kota Tasikmalaya tempat
BK memperjuangkan fungsi dan tugasnya dalam menegakan kode etik dan tata tertib
anggota DPRD yang akan menjadi tauladan bagi masyarakat umum.
Kemudian, secara umum, Badan Kehormatan memiliki berbagai macam tugas
dan fungsi, yaitu Badan Kehormatan bertugas mengawasi, melakukan penyelidikan
dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
1. Tidak melaksanakan kewajiban;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa
pun;

3. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah;
4. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD,
dan DPRD; dan/atau
5. Melanggar ketentuan larangan.
Selain tugas tersebut diatas, Badan Kehormatan melakukan evaluasi dan
penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPRD. Badan Kehormatan
berwenang memanggil pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan
Dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya,
secara undang-undang dan ketentuan peraturan pemerintah, merupakan alat
kelengkapan yang bertugas dalam mengawal tata tertib dan juga menegakan kode etik
DPRD kota Tasikmalaya. Sebuah instituasi khusus yang menjaga martabat dan
kehormatan anggota DPRD kota Tasikmalaya.
Ketika Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, melakukan berbagai
fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam menjaga martabat anggota DPRD Kota
Tasikmalaya yang berdasarkan pada Tata tertib yang berlaku, dan kode etik yang
telah dibuat dan disepakati tersendiri, tentunya, Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya memiliki rangkaian mekanisme kerja tersendiri dalam menunjang
berbagai program dan aktifitasnya. Setiap institusi khusus, mensiasati berbagai
kegiatan dalam memenuhi tuntutan program kerjanya dengan menggunakan berbagai
teknik dan metode. Metode secara khusus telah banyak dilakukan oleh Badan
Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya.
Mekanisme atau metode kerja ini tentunya disesuaikan dengan undangundang yang mengikat, juga dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Badan
Kehormatan itu sendiri, bagaimana BK dapat bergerak secara lebih proaktif, tegas
dan bermartabat apalagi jika terjadi berbagai macam tindakan penyalahgunaan
wewenang oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam hal ini adalah pelanggaran
tata tertib maupun kode etik DPRD Kota Tasikmalaya. Maka dari itu ada mekanisme
yang sudah dirancang sedemikian rupa, dan mekanisme insidentil yang dibangun.
Diantaranya sesuai dengan yang disampaikan oleh Enjang Billawini mantan wakil
ketua Badan Kehormatan setengah periode Tahun 2009 sampai 2012, yang ditemui
oleh penulis sebagai sumber data primer dalam proses penelitian, berikut kutipan
wawancaranya:
“Kinerja BK DPRD Menyangkut dua hal yaitu berkaitan dengan menjaga
Tata Tertib, dan menegakan kode etik, BK DPRD Merupakan Alat
kelengkapan yang memiliki kedudukan yang luar biasa, diatur oleh
Undang-Undang, sehingga sangat memungkinkan dan leluasa dalam
menjaga citra DPRD Kota Tasikmalaya, kinerjanya sudah baik. BK
DPRD Dikoordinatori oleh ketua BK DPRD, memiliki pola komunikasi
langsung dengan ketua DPRD Kota Tasikmalaya, sejauh ini, ketika
terjadi pengaduan lewat masyarakat, atau dari sesama anggota DPRD,
BK Langsung bertindak dengan melakukan Pengawasan, penyelidikan,

pengembangan identifikasi permasalahan, sampai peneguran dan
persidangan”.
Mekanisme kinerja yang dibangun adalah sesuai dengan amanat Undangundang, khususnya Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya melakukan proses
pengawasan secara komperhensip terhadap penegakan Tata Tertib dan juga Kode
Etik di DPRD Kota Tasikmalaya. Sesuai dengan pemaparan dari mantan wakil Ketua
Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya tersebut, penulis berhasil menggali
informasi, bahwa tugas yang paling utama dan fundamental yang dimiliki oleh Badan
Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya atas kinerja DPRD Kota Tasikmalaya adalah
pengawasan.
Proses pengawasan yang berlangsung dibatasi oleh konteks yang diawasi
yaitu pola prilaku anggota DPRD itu sendiri, yang berkaitan dengan penegakan Tata
tertib anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan penegakan Kode Etik profesi anggota
DPRD Kota Tasikmalaya. Maka dari itu sudah jelas, bahwa mekanisme yang
dibangun merupakan tindakan-tindakan yang sudah terencana setiap pekannya
bahkan setiap harinya mengawasi tindakan para anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Ketika terjadi berbagai macam aduan dan masukan dari berbagai pihak khususnya
anggota masyarakat mengenai adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh anggota
DPRD Kota Tasikmalaya, maka gerakan yang dibangun adalah melakukan
penyidikan, identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, melakukan pertemuan
dengan pihak-pihak berwenang, mengeur secara langsung dan meminta kejelasan
terhadap laporan tersebut jika memang laporan tersebut benar-benar akurat tingkat
validitasnya.
Pengawasan memiliki arti suatu bentuk pengontrolan dari pihak yang lebih
atas kepada pihak dibawahnya. Pengertian yang sederhana tersebut tentang
pengawasan, diintikan dalam konteks Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya
adalah, bentuk pengawasan dari instituasi alat kelengkapan DPRD terhadap kinerja
pemenuhan Tata tertib dan kode etik anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Pihak yang
lebih atas disini sebenarnya diartikan adalah pihak yang berwenang. Bukan berarti
secara struktur, Badan Kehormatan memiliki posisi yang lebih tinggi dari anggota
DPRD lainnya,karena anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya tersebut
juga merupakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Maka dari itu penulis
menyimpulkan pihak yang lebih atas disni merupakan pihak yang lebih berwenang
dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik di DPRD Kota
Tasikmalaya, dan pihak tersebut merupakan Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya. Maka dari itu fungsi pengawasan dari pengertian sederhana yang
menuturkan bahwa pengawasan merupakan tindakan kontrol dari pihak yang lebih
berwenang telah terimplikasi di dalam mekanisme kinerja Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya.
Inti dari kegiatan pengawasan dalam arti secara umum telah terimplikasi
dalam mekanisme kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya. Pengawasan
merupakan tugas dan fungsi yang paling menjadi dasar mengeapa Badan Kehormatan
DPRD Kota Tasikmalaya didirikan. Sebagai pihak yang berwenang, Badan
Kehormatan memiliki posisi lebih tinggi untuk menjaga citra serta martabat Badan

Kehormatan DPRD, agar sesuai dengan kode etik profesi anggota DPRD Kota
Tasikmalaya serta tata tertib yang berlaku.
Suatu proses menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilai dan
mengkoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana semula. Pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang
pelaksanaan suatu pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dengan
demikian dapatlah pengertian tentang pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang
telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah direncanakan
sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui
kelemahan-kelamahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi sehingga
berdasarkan pengamatan-pengamtan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk
memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.
Pada proses tersebut, Mekanisme Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya tercermin dalam artian sempit dari proses pengawasan yang
dilakukannya. Proses pengawasan secara khusus meliputi hanya dua hal yaitu tata
tertib dan kode etik. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya tentunya merupakan kegiatan yang dibatasi oleh ruang gerak.
Ruang gerak tersebut membatasi kinerja, dan mekanismenya dalam melaksanakan
tugasnya. Tata tertib dan kode etik merupakan dua buah aturan yang menjadi dasar
Badan Kehormatan melakukan proses pengawasan, agar kedua aturan tersebut
dilakukan dan tidak dilanggar oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Adapun benar
sesuai dengan arti sempit pengawasan, bahwa kedua aturan tersebut telah direnanakan
sebelumnya. Badan Kehormatan kemudian mengevaluasi penegakan aturan tersebut
untuk kemudian menilai dan menkaji secara utuh apakah kedua aturan tersebut (Tata
Tertib dan Kode Etik) dilaksanakan sepenuhnya tanpa dilanggar. Jika tidak ada
bentuk pelanggaran berarti Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya telah sukses
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pengawasan ”intern” adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam
organisai itu sendiri. pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional.
Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap institusi, yang dilakukan secara
fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional,
yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.
Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya terhadap anggota DPRD Kota Tasikmalaya termasuk dalam pengawasan
intern. Karena, pengawasan intern dilakukan untuk mengawasi institusi itu sendiri.
Badan Kehormatan DPD Kota Tasikmalaya merupakan again dari institusi DPRD
Kota Tasikmalaya yang secara khusus dibentuk dan dihadirkan agar citra anggota
DPRD Kota Tasikmalaya dapat dijaga, mengawasi tata tertib serta kode etik. Dengan
harapan tidak terjadi pelanggaran terhadap kedua hal tersebut. Maka dari itu dapat
disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya terhadap anggota DPRD Kota Tasikmalaya termasuk kedalam
pengawasan intern.
Berikut merupakan langkah-langkah mekanisme kinerja BK DPRD Kota
Tasikmalaya :

Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode
etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan
tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan
DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi,
dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna
DPRD.
Badan Kehormatan berwenang:
a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau
pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait,
termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik
dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan. Sanksi sebagaimana
dimaksud dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.
2.2 Kasus Pelanggaran Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya
1. Kasus Penggelapan Uang oleh ZA
Pada periode tahun 2009 – 2014 DPRD Kota Tasikmalaya, telah terjadi
berbagai kasus pelanggaran Kode Etik baik yang berkaitan dengan hukum pidana
ataupun perdata. Pelanggaran Kode Etik oleh beberapa Oknum anggota DPRD Kota
Tasikmalaya semuanya tetap dalam partisipasi Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya dalam kewenangannya mengawasi, menindak dan menegakan Kode
Etik sebagi konsekuensi dalam menjaga citra dan martabat anggota DPRD Kota
Tasikmalaya.
Pada kasus ZA, anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), pelanggaran Kode Etik yang dilakukan termasuk pelanggaran Pidana. Pada
akhir Tahun 2011, ZA melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan Mobil
milik Nababan. Dari pengakuan Kanit Ketika penangkapan ZA, Kanit tersebut
memberi perintah kepada anak buahnya yang diantaranya Sukandar untuk
menangkap ZA, ZA tersebut ditangkap saat makan siang di daerah Ampera Kota
Tasikmalaya pada tanggal 14 Desember 2011 yang sebelumnya dijebak oleh

Sukandar melalui teman dekat ZA dan langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta
Timur untuk diproses lebih lanjut.
Pada kasus ZA, Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya turut serta secara
aktif melakukan berbagai macam pengawasan. Informasi bermula dari kepolisian,
kabar tertangkapnya ZA terkait penggelapan uang, kemudian ditelusuri dengan
berbagai langkah. Mengumpulkan informasi secara lebih mendalam, bersilaturahmi
kepada keluarga ZA, dan melakukan berbagai pertemuan dengan pihak terkait
lainnya.
Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari bapak Nurul Awallin selaku
Ketua Badam Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, yang ditemui penulis dalam
kesempatan wawancara. 29 Maret 2013 Beliau menyatakan:
“Tidak ada satu kasuspun yang merupakan pelanggaran Kode Etik dan
Tata Tertib Anggota DPRD yang tidak ditanggapi oleh BK DPRD Kota
Tasikmalaya, sejauh ini ada beberapa kasus dan semuanya dalam hal
pengawasan, penyelidikan dan rekomendasi, BK telah melakukannya.”
Seluruh kasus pelanggaran Kode Etik dan Tata Terib tentunya menjadi sebuah
domain bagi Badan Kehormatan dalam menegakan citra dan martabat Anggota
DPRD Kota Tasikmaya. Jangankan kasus seperti ZA yang merupakan kasus
pelanggaran kode etik, dan juga pidana, salah berucap atau mencemarkan nama baik
saja, merupakan sebuah pelanggaran yang sangat berat. Pada kasus ZA, pihak dari
Badan Kehormatan, selama rentang waktu tahun 2009 – 2011 baru kali tersebut
ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang cukup berat. Setiap pelanggaran Kode
etik bukan berarti pelanggaran pidana, tetapi setiap pelanggaran pidana merupakan
pelanggaran Kode Etik, termasuk dalam kasus ZA.
Badan Kehormatan dengan segala kewenangannya memiliki ruang untuk
menyelidiki kasus tersebut sampai tuntas. Kewenangan ini merupakan sebuah bentuk
dari otorisasi secara penuh yang diberikan dari dasar hukum undang-undang terhadap
Badan Kehormatan dalam menegakan Kode Etik.
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi),
sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian,
pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan
tersebut. Sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi)
pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ
(institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif
guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan
suatu keputusan yuridis yang benar.
Sebagaimana arti dari kewenangan itu sendiri, Badan Kehormatan merupakan
lembaga atau institusi resmi, tempat diberikannya keleluasaan dan kewenangan
secara penuh oleh undang-undang. Hal tersebut kemudian diaplikasikan terhadap
kewenangan Badan Kehormatan dalam melakukan proses secara mendetail guna
menegakan kode etik dan memberikan sanksi kepada para pelanggar Kode Etik,
Pejabat dari instituasi Badan Kehormatan berhak dan memiliki keleluasaan untuk
dapat memberikan sebuah keputusan yang didukung oleh sumber hukum secara
penuh. Adapun, setelah proses yang begitu panjang terhadap kasus ZA, maka Pada
saat itu Badan Kehormtan memberikan sebuah rekomendasi kepada Ketua DPRD,

sebagai tahap akhir proses penyelidikan dan penegakan Kode Etik terhadap sodara
ZA untuk dilakukan pemberhentian sementara.
Hal tersebut sesuai dengan apa yang kemudian dipaparkan oleh Enjang
Billawini selaku Mantan Wakil Ketua Badan Kehormatan saat ditemui oleh penulis
dalam wawancara, berikut kutipannya:
“Pada kasus ZA, BK DPRD Pernah mengumpulkan pihak yang
berwenang seperti Kejari, Polres, intelkom, menanggapi permasalahan
tersebut, sampai akhirnya tetap kita berjalan beriringan berproses,
namun BK Sebelum merekomendasikan putusan Selalu menunggu
terlebih dahulu bagaimana perkembangan kasus tersebut dipihak yang
berwenang.khusus untuk ZA BK Merekomendasikan untuk pembekuan
sementara. Pada kasus ZA, sampai pada putusan pengadilan ZA
dikurung, kurang dari 10 Bulan, namun rekomendasi BK terkait
pembekuan sementara tidak dilakukan oleh Ketua DPRD Saat itu,,
Berbagai kewenangan tersebut telah dilakukan oleh Badan kehormatan selaku
pihak yang diamanatkan secara independen oleh Undang-undang, sampai proses yang
dijalani juga merupakan proses yang memiliki tahapan sangat rinci. Terkait dengan
kasus ZA, BK DPRD, setelah melakukan berbagai macam penyelidikan,
menghubungi polres, intelkom, dan bernegoisasi dengan Fraksi PPP, kemudian
secara khusus melakukan kunjungan ke Jakarta Timur, tempat ZA di tahan, hingga
pada saat itu memunculkan putusan berupa penahanan beliau selama sepuluh bulan.
Ketika itu secara langsung Badan Kehormatan memberikan penegasan terhadap
rekomendasi pada ketua DPRD, dan setelah tugas tersebut dilakukan maka, proses
penyelidikan dan pengawasaan serta kewenangan Badan Kehormatan dalam Kasus
ZA berakhir karena putusan akhir ada di tangan ketua DPRD Kota Tasikmalaya.
Namun pada saat itu atas pertimbangan negoisasi dengan fraksi dan
mengingat masa kurungan hanya sepuluh bulan, belum dengan informasi
pengurangan kurungan dari polres Jakarta Timur terhadap terpidana, maka Ketua
DPRD Kota Tasikmalaya dengan kewenangannya memutuskan rekomendasi dari
Badan Kehormatan DPRD tidak dilakukan, dengan pertimbangan bahwa ZA. tetap
merupakan Anggota DPRD yang aktif dan akan melanjutkan tugasnya kembali
setelah masa kurungan selesai dilalui. Keputusan Ketua DPRD tersebut merupakan
keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, mengingat bahwa secara
kewenangan, Undang-undang mengatur kepurusan pelanggaran kode etik dan tata
tertib semuanya ada ditangan ketua DPRD Kota Tasikmalaya.
Pada kasus ZA memang terdapat berbagai macam pertentangan antara Badan
Kehormatan dan Fraksi ZA. Fraksi PPP, berpendapat bahwa ZA memang tidak
semestinya direkomendasikan untuk diberhentikan sementara oleh DPRD, mengingat
ZA merupakan pemilik suara terbesar dari dapil nya dan merupakan representasi
yang paling dominan di Fraksi PPP yang diberikan oleh masyarakat di dapilnya.
Kemudian, Hasil putusan pengadilan di Jakarta Timur juga merekomendasikan
bahwa ZA, semestinya menunggu hasil putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum
diputuskan sanksi apa yang kemudian pantas ZA terima dari Badan Kehormatan.
Pertentangan yang terjadi antara BK dan Fraksi PPP berkaitan dengan putusan yang
semestinya direkomendasikan oleh BK terhadap kasus ZA, dengan wewenang penuh

yang BK miliki, memutuskan untuk merekomendasikan kepada ketua DPRD agar ZA
tetap diberhentikan untuk sementara waktu. Namun karena berbagai pertimbangan
yang dilakukan oleh Ketua DPRD saat itu dengan mendengarkan masukan dari fraksi
dan lainnya, maka rekomendasi Badan Kehormatanpun tidak dilakukan.
Kesimpulannya adalah baik pihak dari Badan Kehormatan dan juga Ketua
DPRD Kota Tasikmalaya telah melakukan prinsip kewenangannya masing-masing
secara penuh, yang diberikan oleh Undang-undang maupun kewenangan secara luas.
Badan Kehormatan memiliki kewenangan untuk mengawasi, menindak, menyelidiki
sampai dengan merekomendasikan hasil temuan berkaitan dengan pelanggaran Tatib
dan Kode Etik ZA. dan telah melakukan tugasnya secara penuh tanggung jawab.
Sementara Kewenangan penuh dimiliki oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dalam
memutuskan nasib perkara dan kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh
terdakwa ZA.
Badan Kehormatan memiliki kekuasaan yang besar berdasarkan pada undangundang yang berlaku, yang mengatur tindakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya
dalam melakukan segala aktifitasnya sebagai wakil rakyat berdasarkan pada Kode Etik
dan Tata Tertib. Kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang dan peraturan
pemerintah, memungkinkan Badan kehormatan dalam menegakan Kode Etik memiliki
kekuatan dan kewenangan untuk dipatuhi oleh anggota DPRD yang lain, serta
mengikat bagaikan hukum dan seperangkat aturan yang mengikat terhadap anggota
DPRD itu sendiri.
Badan kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kinerjanya
sesuai dengan prinsip kekuasaan legal formal dalam kasus ZA. Kekuasaan legal
formal didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan
secara resmi dan diatur secara impersonal. Dengan kata lain, kekuasaan legal-rasional
adalah kekuasaan yang sah berdasarkan peraturan yang ada dimana ia memiliki posisi
tersebut. Mereka yang dimaksud disini adalah merupakan anggota DPRD Kota
Tasikmalaya yang terikat secara komitmen dan secara hukum terhadp kode etik
profesi yang mereka miliki dan ikrarkan ketika terpilih sebagai wakil rakyat,
Maka dari itu ZA memang terikat dengan seperangkat aturan secara resmi,
dan Badan kehormatan merupakan lembaga yang memiliki kekuatan legal formal
secara penuh dalam menindak kasus pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ZA.
Karena ZA merupakan bagian dari anggota DPRD yang senantiasa patuh sesuai
dengan posisinya sebagai Anggota DPRD, menuntut dirinya secara sah, secara hukum
dan secara langsung untuk patuh terhadap kekuasaan dan wewenang dari Badan
Kehormatan.
Namun ZA adalah merupakan bagian dari mereka yang tunduk dan patuh
karena posisi sosial yang dimiliki dalam artian posisi tersebut merupakan anggota
DPRD Kota Tasikmalaya yang kemudian itu didefinisikan menurut peraturan sebagai
yang harus tunduk. Jadi, peraturanlah yang membuat orang itu patuh dan tunduk,
bukan dengan orang yang kebetulan menduduki posisi. Patuh kepada pertauran, yang
ada yaitu Undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib dan Kode Etik, juga pada
orang yang sudah diamanatkan pada posisinya untuk menegakan kode etik yaitu
Badan Kehormatan. Maka dari itu wewnang ataupun power dari badan kehormatan

dalam menindak kasus ZA adalah wewenang yang sangat kuat yang diamanatkan
melalui kekuasaan legal formal.
Kekuasaan Legal Formal dapat disebut pula sebuah kewenangan. Secara
yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dapat
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.
Kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah
suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang
diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan
sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Sehingga berbagai upaya yang telah
dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik dan menindak
pelanggaran yang dilakukan oleh ZA, telah melalui mekanisme yang berlaku, dengan
kewenangan tinggi sesuai dengan kewenangan legal formal yang ada, dengan power
yang begitu kuat pula Badan kehormatan telah sampai ketahap rekomendasi dari apa
yang semestinya mereka lakukan melalui Mekanisme legal formal yang berlaku.
2. Kasus Pelanggaran Kode Etik Pepen Ruspendi.
Selain kasus ZA, pada akhir Tahun 2012, DPRD Kota Tasikmalaya mendapat
berita kurang baik dari Anggotanya yang memberikan Steatment di Media Massa,
menanggapi kasus atau isu seputar Kawin siri Bupati Garut yang sedang menjadi
buah bibir di masyarakat. PR. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terbukti
melanggar Kode Etik Anggota DPRD Kota Tasikmalaya seputar pernyataan di Media
Massa Kabar Priangan, yang terbit pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012.
Pada hari ini Kamis tanggal 6 Desember 2012 pukul 13.00 (satu) siang sampai
pukul 14.00 ( dua ) siang waktu Indonesia barat. Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya telah memanggil PR Anggota Komisi IV Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan untuk mengklarifikasi pernyataan yang dimuat pada harian Kabar
Priangan terbitan hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 halaman tiga. Adapun
pernyataan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh PR di SK “Kabar
Priangan” terbitan hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 halaman 3 Paragraf ke 4
yang antara lain berbunyi :
“Pejabat di Kota Tasikmalaya ge termasuk anggota DPRD banyak yang
suka berhubungan di luar nikah. Sok we jujur geura”. Kendati demikian,
banyak cara menyiasati agar bisa berhubungan di luar nikah oleh pejabat
yang salah satunya memanfaatkan kunjungan kerja. Melalui kegiatan
kunjungan kerja tersebut, bisa disalahgunakan dengan masuk ke hotel,
kemudian melihat tarian ‘streaptease’. “Ini mah bukan menuduh, tapi
keyakinan saja, karena hubungan di luar nikah sudah biasa terjadi di
mana-mana”.
Ketika didatangkan lewat siding terbatas dengan Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya, PR mengeluarkan berbagai steatment pembelaan, yaitu
Sebenarnya dirinya tidak pernah sengaja membuat pernyataan secara resmi kepada
media massa akan tetapi awalnya berasal dari obrolan santai dengan salah seorang
wartawan SK Kabar Priangan di pelataran Mesjid DPRD Kota Tasikmalaya ketika
membicarakan tentang kasus yang sedang menimpa Bupati Garut baru-baru ini

Apa yang tertulis di Media Massa ada yang memang benar-benar merupakan
ucapan dari dirinya akan tetapi ada pula yang bukan merupakan ucapan dari dirinya.
Mengenai pernyataan yang tercantum dalam SK Kabar Priangan terbitan tersebut
halaman 3 Paragraf ke 4, dirinya tidak pernah membicarakan pejabat atau anggota
DPRD Kota Tasikmalaya hanya menyebutkan contoh-contoh pejabat dan anggota
Dewan di tingkat pusat/di luar Kota Tasikmalaya. Itupun yang telah diberitakan oleh
media massa nasional dan daerah beberapa waktu yang lalu. Mengenai pernyataan
yang tercantum dalam SK Kabar Priangan terbitan tersebut di atas Halaman 3
Paragraf ke 7, dirinya tidak pernah menyatakan seperti itu yang diucapkannya adalah
pejabat atau anggota DPR telah sering diberitakan melakukan zina/lacur, akan tetapi
zinah yang dimaksud adalah bukan zina melakukan persetubuhan terlarang. Zina
yang dimaksud seperti melihat tarian ‘streaptease’ dan lain-lain. Hal itupun
berdasarkan ‘persangkaan’ bukan hasil penyelidikan ataupun pembuktian secara
langsung.
PR diminta untuk tidak mengulangi kembali hal-hal yang dapat merugikan
nama baik dan citra seseorang, sekelompok orang atau institusi manapun; PR agar
dapat memberikan klarifikasi kembali atas pernyataan sebelumnya yang sebenarbenarnya dan sejelas-jelasnya kepada media massa agar tidak terjadi kesalahan
interprestasi di kalangan masyarakat terutama pernyataan yang merugikan nama baik
anggota dan lembaga DPRD Kota Tasikmalaya. PR segera menyampaikan
permohonan maaf terutama melalui media massa kepada semua pihak yang telah
terganggu / terkena dampak negatif dari pernyataan Pepen di media massa; Sesuai
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01
Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya
BAB V Pasal 7 Ayat 2, 3 dan 4 serta BAB IX Pasal 17 Ayat 1 butir (a.) BK
mengambil keputusan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada PR.
Selanjutnya BK DPRD Kota Tasikmalaya melalui Ketua BK DPRD Kota
Tasikmalaya akan memberikan keterangan Pers secara resmi untuk menyampaikan
hasil klarifikasi BK DPRD Kota Tasikmalaya dengan PR
Kasus Pelanggaran Kode Etik PR tersebut bukan merupakan kasus pidana.
Akan tetapi masuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik yang tidak semestinya
dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya, dan diatur secara tersendiri dalam
Kode Etik tersebut. Dalam hal ini etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur
perilakunya. Etika sebagai sistem nilai dan jika kita berbicara tentang etika profesi
hukum, berarti kita juga berbicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu
kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi
itu.
Aturan yang telah mengatur pembicaraan yang berdasarkan pada kesopanan
dan nilai yang telah dibentuk oleh masyarakat, maka aturan tersebut merupakan
koridor yang mengatur masyarakat tersebut. Artinya berbicara kurang baik yang
menuduh bahwa pejabat Kota Tasikmalaya juga sering melakukan tindakan diluar
nikah adalah pernyataan yang melanggar nilai-nilai ril dalam masyarakat, yang
menuduh bahkan memfitnah tanpa penjelasan.

Etika membahas tentang moralitas manusia (the philosopychical study of
morality). merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan
perilaku manusia, jadi bukan hanya perilaku yang dipedomani, tetapi juga sikap atau
lengkapnya dapat dikatakan, sesuatu menyangkut baik-buruknya manusia sebagi
manusia dan moralitas sebagai keseluruhan norma, nilai dan sikap moral seseorang
atau sebuah masyarakat
Pelanggaran etika yang dilakukan oleh PR juga termasuk dalam kategori
pelanggaran moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga bukan hanya
hukuman secara lisan saja harusnya tetapi secara moril, PR harus menerima sanksi
sosial dari masyarakat. Karena kasus ini tidak terlalu menyedot perhatian publik,
karena wilayah pembaca kabar priangan masih dalam lingkup menengah ke atas, jadi
bisa langsung diklarifikasi dan hanya kalangan yang membaca saja yang dapat
mengetahui hal tersebut. Apa yang kemudian dilakukan oleh PR menjadi sebuah
perhatian khusus bagi anggota DPRD, merupakan usaha yang cukup keras dalam
menegakan kode etik di DPRD Kota Tasikmalaya dan Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya dalam hal ini telah melakukan segala upayanya dalam menegakan
hal tersebut dengan benar.
Badan kehormatan sebagai institusi penegak Kode Etik di DPRD Kota
Tasikmalaya merupakan institusi yang terdiri dari beberapa orang yang tergabung
dalam sebuah kelompok kecil, yang dapat mempengaruhi ketentuan atau tingkah laku
seseorang anggota DPRD Kota Tasikmalaya melalui peraturan yang ada.
Sekelompok orang tersebut adalah merupakan anggota Badan Kehormatan yang
diberikan tanggungjawab oleh Undang-undang berupa kekuasaan, kekuatan dan
wewenang yang luar biasa dalam menjaga citra dan marabat DPRD Kota
Tasikmalaya. Pada prinsipnya kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kehormatan
hampir sama dengan konsep kekuasaan, yaitu sebagai kemampuan seseorang atau
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok
lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan atau
tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Harapan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh badan Kehormatan
sebenarnya bukan merupakan keinginan pribadi, ataupun keinginan kelompok dari
Badan Kehormatan itu sendiri, namun merupakan tujuan bersama dan menjadi
komitmen bersama di DPRD Kota Tasikmalaya. Bukan berarti Badan Kehormatan
sebagai penjaga citra dan nama baik DPRD Kota Tasikmalaya berdasarkan pada kode
etik dan tata tertib memaksakan kehendak pribadi. Tetapi realita di sini adalah tata
tertib dan kode etik tersebut merupakan harapan bersama serta komitmen bersama
diantara semua bagian dari anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Maka dari itu, Badan Kehormatan hanya diamanatkan kekuasaan untuk
menegakan kode etik dan tata tertib saja, bukan berarti dalam kaitanya untuk
memaksakan kehendak pribadi. Hanya saja pada kasus PR, atas gagasan tersebut
Badan kehormatan senantiasa menindak, mengingatkan, menyelesaikan kasus yang
ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bertindak seadilnya, ketika terjadi
pelanggaran Kode Etik PR tersebut, walaupun PR merupakan anggota dari fraksi
terkuat di Kota Tasikmalya, dan notabene di antara anggota Badan Kehormatan
terdapat seorang anggota fraksi tersebut, tetapi proses penindakan terhadap

pelanggaran kode etik PR tetap dilakukan tanpa memandang dari mana PR berasal,
dan mencoba menyelesaikan segalanya sampai tuntas, sampai PR dikenai teguran
lisan lewat siding terbatas.
Tentunya pada pelaksanaan Penegakan Kode Etik dalam konteks kasus PR,
Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya melakukan tindakan penyelidikan serta
penyelesaian kasus berdasarkan pada sumber daya kekuasaan yang mereka miliki.
Sesuai dengan konsep sumber daya kekuasaan adalah terdiri atas sumber daya fisik,
ekonomi, keahlian, normatif dan personal. Dengan sumber-sumber daya itu membuat
orang atau kelompok dapat mempengaruhi orang atau kelompok lain. Pada kasus PR,
kekuatan Badan Kehormatan dalam upaya penyelesainnya memakai sumber daya
normatif, karena berdasarkan pada kondisi kewenangan Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya adalah merupakan kewenangan normatif, sesuai dengan apa yang
diamanatkan oleh undang-undang, Normatif karena segala petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis telah diatur sedemikian rupa dan pada pelaksanaanya pun
menggunakan prinsip prosedur yang telah ditentukan. Maka dari itu sumber daya
yang normatif ini justru akan sangat efektif ketika dilakukan dengan maksimal, sesuai
dengan tahapan yang ada serta tidak melewati bagian-bagian yang paling terperinci
yang sudah diatur sebelumnya.
Dalam pandangan Arendt, kekuasaan tidak membutuhkan justifikasi, yang
dibutuhkannya adalah legitimasi. Kekuasaan berkembang ketika orang menjalin
bersama dan bertindak bersama. Ia memperoleh legitimasi dari tindakan kolektif
bersama itu, daripada dari tindakan yang mengikutinya. Sebaliknya kekerasan dapat
terjustifikasi, namun tidak terlegitimasi. Kekerasan sebagai sarana selalu ditolak, dan
penggunaannya hanya akan efektif mencapai tujuan apabila hal itu memiliki
justifikasi.
Kekuasaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menindak
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PR, merupakan kekuasaan yang bersifat
legitimate, atau sebuah ketetapan yang sudah dilekatkan dari undang-undang.
Kekuasaan tersebut memungkinkan Badan Kehormatan untuk dapat melakukan
persidangan secara khusus bagi penyelsaian kasus PR. Kasus PR memang sangat
mencemarkan nama pejabat publik khsusnya DPRD Kota Tasikmalaya seputar
pemberitaanya di media. Pandangan ardent terimplikasi disini, ketika melihat bahwa
legitimasi kekuasaan Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya untuk melakukan
mekanisme persidangan telah diatur dalam undang-undang. Tetapi, pandangan arendt
bahwa kekuasaan tidak membutuhkan justifikasi justru kurang terimplementasi
dikarenakan, justifikasi atau bentuk hukuman yang dilakukan Badan Kehormatan
terhadap PR adalah bentuk hukuman sanksi teguran lisan dengan tujuan agar PR
tidak lagi melakukan tindakan tersebut agar citra DPRD tetap terjaga. Sehingga
kekuasaan atau Power Badan Kehormatan sebagai bagian dari kekuasaan legitimate
dan juga kekuasaan justifikasi telah terimplementasi dan memiliki kekuasaan yang
kuat dalam kasus PR.
3. Kasus Pelanggaran Kode Etik AD
Pada akhir tahun 2012, Terjadi kasus yang paling menggemparkan publik
Kota Tasikmalaya. Terjadinya kasus pelanggaran Kode Etik serta kasus pidana yang
dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PDI Perjuangan, yaitu AD.

AD kedapatan sedang pesta ganja di hotel Flamboyan Kota Tasikmalaya pada saat
malam tahun baru, dan ‘digerebeg’ oleh polsek Tawang Kota Tasikmalaya. Ketika
menerima informasi tersebut dari media, Badan Kehormatan selaku institusi yang
paling berwenang dalam menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik anggota DPRD
Kota Tasikmalaya, kemudian turun kelapangan dan langsung menanyakan
permasalahan yang terkait dengan penangkapan AD sebagai Anggota DPRD yang
disinyalir menggunakan narkoba. Badan kehormatan langsung mendatangi reserse
kepolisian Polres Kota Tasikmalaya. Dalam hal tersebut BK bermaksud
mempertanyakan sudah sejauh mana penanganan Kepolisian terkait masalah AD.
Meskipun kasus ini sudah termasuk dalam pidana khusus, tetapi Pimpinan
DPRD dan BK hanya dapat menindaklanjuti seputar pelanggaran Kode Etik DPRD.
BK DPRD menerima informasi mengenai tertangkapnya salah satu Anggota DPRD
Kota tasikmalaya di hotel melalui media dan belum menerima informasi resmi dari
Kepolisian. Sebagai institusi, BK DPRD kota Tasikmalaya yang berfungsi menjaga
martabat kehormatan Anggota DPRD, berkewajiban untuk mengetahui lebih jauh
terkait tertanggkapnnya salah satu anggota DPRD. Informasi dari Polresta ketika
melaksanakan kunjungan akan menjadi bahan terkait pelanggaran Etika atu Kode
Etik DPRD. Meskipun demikian, ketika kedatangan BK ke kepolisian. Secara
mendadak Ketua Dewan sudah melayangkan surat permohonan ditangguhkannya
penahanan AD, untuk kemudian diproses lebih lanjut lewat BK, jika hal tersebut
prosedurnya tidak menyalahi aturan yang ada di kepolisian
Adapun keterangan dari pihak kepolisian, pada waktu penangkapan,
kepolisian mendapat laporan bahwa pada waktu itu terjadi pesta minuman keras di
hotel di daerah Tawang dan beberapa petugas dari Polsek Tawang kemudian datang
untuk memeriksa. Pada saat itu ternyata ditemukan narkoba dan secara langsung
kasat narkoba diperintahkan untuk memeriksa ke TKP. Sebelum kasat narkoba
datang, awak media sudah bergerumun mengelilingi hotel flamboyan, dan secara
kritis mempertanyakan berbagai hal termasuk kasus tersebut apakah pesta miras saja
atau pesta narkoba, serta kebenaran mengenai adanya AD yang terlibat dalam kasus
tersebut.
AD memang positif menggunakan 2 (dua) jenis narkoba, yaitu narkoba
golongan IV (Dumolit) dan ganja. Berkaitan dengan masalah ini karena beliau juga
merupakan wakil masyarakat maka berbagai pertimbangan dalam proses hukum akan
senantiasa didiskusikan dengan pihak Kapolda, dengan DPRD, keluarga, menyikapi
secara bijak mengenai permasalahan ini. Permohonan penangguhan penahanan
dipertimbangkan dari beberapa aspek, yang diantarannya dari aspek sosial yang lain,
atas dasar pertimbangan tersebut maka pihak polres Kota Tasikmalaya menolak
penangguhan penahan AD
BK hanya menindaklanjuti atau melakukan konfirmasi ketika anggota DPRD
melakukan tindakan kode etik yang bersifat administratif. BK harus proaktif
menanyakan kebenaran tertangkapnya salah satu anggota DPRD sehingga bisa
menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat maupun media; BK
harus berada ditengah-tengah sehingga tidak menjadi propoaktif dalam artian
bagaimana caranya menjaga citra lembaga DPRD. Bagaimana kedepan dapat
memerangi masalah seperti itu dengan serius dan tidak akan terjadi kembali.

Adapun pertemuan dengan pihak kepolisian pasca ditangkapnya AD
menghasilkan:
a. Setelah pertemuan dengan Kapolresta Tasikmalaya bahwa betul adanya
bahwa AD ditahan di Polresta Tasikmalaya dengan kasus narkoba;
b. Polresta akan menyampaikan surat pemberitahuan penahanan secara resmi
kepada DPRD setelah ada hasil dari kajian para ahli karena sampai saat ini
selain dari barang bukti pada waktu penangkapan, juga hasil test urine
secara medis;
c. Kapolresta membenarkan, telah menerima surat dari Pimpinan DPRD yang
isinya Permohonan Penangguhan Penahanan atas usulan dari Fraksi PDIP.
Setelah pertemuan dengan Kapolres Kota Tasikmalaya, kemudian, Badan
Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, beberapa waktu setelahnya mendatangi
Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Tasikmalaya, hasil dari kedatangan BK ke Kejari,
adalah sebagai berikut:
1. Kronologis: AD beserta 2 teman lainnya pada tanggal 31 Desember 2012
ditelepon oleh sahabatnya yang bernama Iman untuk bertemu di Hotel
Flamboyan, kemudian masing-masing minum obat jenis “Dumoltin” yang
termasuk obat-obatan psikotropika golongan IV. Pada Tanggal 1 Januari 2013
terjadi penangkapan oleh Polsek Tawang dan setelah uji urin dinyatakan AD
positif telah mengkonsumsi obat jenis psikotropika golongan IV dan
teridentifikasi pula pernah menghisap ganja pada waktu yang berbeda. Sehingga
atas dasar tersebut AD dinyatakan sebagai tersangka.
Pada tanggal 4 Januari 2013 berkas hukum AD dari Kepolisian Kota
Tasikmalaya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Tanggal 6 Januari
2013 dari Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri,
artinya AD beralih status menjadi terdakwa dan dan selanjutnya mulai proses
persidangan hingga saat ini. Dari hasil penjelasan dan kronologis yang
disampaikan, AD beserta teman-temannya tidak melakukan pesta narkoba
sebagaimana berita yang tersebar pada media masa dan berita-berita lainnya di
masyarakat. Hasil konfirmasi tentang status dan jenis tindak pidana yang
dilanggar oleh AD adalah jenis tindak pidana umum bukan tindak pidana khusus
dan ancaman hukumnya paling lama 4 tahun penjara dan tuntutan hukum minimal
dimulai dari 0 tahun.
Kejaksaan Negeri Tasikmalaya berharap ada kerja sama antar lembaga
DPRD Kota Tasikmalaya dengan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya berupa
“Memorandum of Understanding” (MoU) berupa penunjukan Pengacara DPRD
Kota Tasikmalaya kepada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya selaku Pengacara
Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kehormatan DPRD Kota
Tasikmalaya berpendapat bahwa langkah ini dipandang baik untuk
ditindaklanjuti. Berdasarkan penjelasan dan hasil investigasi, maka Badan
Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada Pimpinan
DPRD Kota Tasikmalaya berkaitan dengan permasalahan AD agar menungu hasil
proses hukum yang saat ini masih berlangsung, sehubungan AD menjadi
terdakwa pidana umum yang tuntutannya maksimal 4 tahun penjara. Artinya
lembaga DPRD Kota Tasikmalaya tidak perlu mengajukan pemberhentian

sementara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD Pasal 110 ayat 1 dan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 tahun
2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya pasal 155 ayat 1 yang
berbunyi :
Anggota DPRD diberhentikan sementara :
a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam pidana
penjara 5 tahun atau lebih atau
b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
Tahap rekomendasi tidak dilakukan oleh BK DPRD Kota Tasikmalaya
dikarenakan menunggu hasil proses hukum yang dilakukan oleh pihak Kejari
Kota Tasikmalaya. Sampai pada putusan pengadilan, BK DPRD Kota
Tasikmalaya tidak akan mendahului adanya rekomendasi kepada Ketua DPRD
Kota Tasikmalaya berkaitan dengan Kasus AD. Hal ini juga diatur dalam
peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa rekomendasi bisa dilakukan
pasca proses hukum selesai dilalui, dan sampai saat ini status akhir dari kasus AD
masih belum ada kejelasan, karena proses peradilan masih terus berlanjut.
Jika memahami secara mendalam, bahwa kasus AD merupakan
pelanggaran dari teori kekuasaan. Badan Kehormatan sebagai institusi terkuat
dalam menegakan kode etik, dan yang paling berwenang memiliki kekuasaan
secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengatur tingkah laku anggota
DPRD Kota Tasikmalaya. Tingkah laku tersebut tidak dikeluarkan lewat perintah,
tetapi pemahaman para anggotanya terhadap peraturan yang ada dalam arti Badan
Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya menggunakan alat bantu yaitu peraturan
yang ada pada kode etik dan tata tertib, sebagai penegak kekuasaannya. Karena
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain,
baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak
langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Alat-alat
tersebut tentunya sangat diharapkan dapat menjaga tingkah laku anggota DPRD
Kota Tasikmalaya supaya tetap dalam koridor yang ada dan tidak mencemarkan
nama baik Institusi DPRD Kota Tasikmalaya
Pelanggaran AD dengan cara melakukan pesta mirasantika, merupakan
pelanggaran kekuasaan terhadap Badan Kehormatan. Kekuasaan yang memiliki
kekuatan yang sangat mengikat karena dirinya memiliki komitmen terhadap
institusi DPRD Kota Tasikmalaya, sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya
yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang dan diletakan sumpah dan janji
ketika dilantik. Maka dari itu penjagaan terhadap kekuasaan tersebut dilakukan
Badan kehormatan dengan sekuat tenaga, melalui berbagai upaya yang dilakukan
oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, untuk sesegera mungkin
menyelesaikan kasus AD. Dalam tugas menjaga nama baik DPRD Kota
Tasikmalaya, serta yang lebih penting adalah menjaga agar dikemudian hari tidak
terjadi kasus yang seperti demikian lagi tentunya.
Badan Kehormatan dalam melaksanakan atau mendindak tegas
pelanggaran yang dilakukan AD melakukan mekanismenya tanpa kekerasan.
Tanpa disertai dengan emosi atau tindakan lain yang mencerminkan perlakuan

kurang baik terhadap AD. Karena BK penulis menilai BK dalam hal ini
merefleksikan kekuasaan sebagai pemberdayaan kolektif yang terbentuk melalui
tindakan komunikasi, bisa tanpa kekerasan. Sebaliknya, kekerasan dapat hidup
terpisah tanpa kekuasaan, yaitu ketika hanya sebagai kasus kekuatan sangat
terbatas sebagai kasus individual. kekerasan dapat merusak kekuasaan, dan
sebaliknya tidak dapat menciptakannya. “Kekerasan selalu merusak kekuasaan;
keluar dari laras senjata tumbuh komando paling efektif, menghasilkan kepatuhan
paling sempurna apa yang tidak pernah tumbuh darinya adalah kekuasaan.
Sehingga cukup dengan wewenang dari Badan Kehormtan dalam melaksanakan
putusan atau kinerjanya berlaku dengan tanpa kekerasan yang sudah jelas itu
bukan merupakan bagian dari wewenang.
Namun jika dilihat dari berbagai tindakan Badan Kehormatan dalam
proses penyelesaian kasus Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh AD, maka
dapat dilihat upaya yang sangat keras yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya serta kesungguhan dalam penegakan Kode Etik dan menjaga
citra serta martabat DPRD Kota Tasikmalaya dengan wewenang dan kekuasaan
yang melekat terhadap institusi tersebut. Power yang dimiliki dalam menegakan
kode etik diejawantahkan dengan berbagai tindakan, seperti mengidentifikasi
masalah, melakukan penyelidikan, melakukan kunjungan terhadap kepolisian dan
kejari, dan dengan power yang ada, mereka dapat mengakses semua data dan
informasi dan dapat bertindak sesuai dengan ukuran tertentu yang harus
dilakukan.
Walaupun tidak sampai tahap rekomendasi, namun atas semua yang telah
terjadi Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya senantiasa telah berupaya
maksimal untuk menyelesaikan kasus yang ada sehingga power yang dimiliki
dapat membantu menyelesaikan kasus AD tersebut. Maka dari itu kinerja Badan
kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya memang telah maksimal dalam penegakan
Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya ketika terjadi kasus pelanggaran Kode
Etik yang dilakukan oleh AD.Pada kasus AD, pihak Dewan Perwakilan Wilayah
PDI Perjuangan telah melakukan atau mengeluarkan kebijakan untuk
memberhentikan AD Sebagai anggota DPRD, dengan putusan tersebut maka
Proses Pergantian Antar Waktu AD dengan yang kader PDIP yang lainnya sedang
diproses. Keputusannya menunggu Surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat
berkaitan dengan AD ini.
2.3 Power dan Kendala Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik di
DPRD Kota Tasikmalaya.
Dari berbagai pelaksanaan tugas, wewnang dan fungsi Badan Kehormatan
selama periode Tahun 2009 – 2014. Maka dapat dilihat sejauh mana kekuasaan
atau Power Badan Kehormatan dalam penegakan Kode Etik di Kota Tasikmalaya.
Tugas dan fungsi BK yang merupakan dasar dari pelaksanaan mekanisme kinerja
dalam menangani berbagai macam kasus pelanggaran kode etik. Tentu saja,
kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya tidak mulus-mulus saja,
tidak tanpa hambatan, kendala yang menyebabkan sulitnya penyelesaian kasus
pelanggaran kode etik, akan mempengaruhi sukses atau tidaknya kinerja Badan

Kehormatan dalam menegakan Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya. Hal
tersebut akan langsung mempengaruhi seberapa besar power Badan Kehormatan
dalam menegakan kode etik di Kota Tasikmalaya.
Kendala yang timbul tentunya menjadi tantangan agar BK dapat lebih
proaktif dalam menyelesaikan berbagai macam kasus yang ada. Menjadi pelecut
semangat dan motivasi dalam menegakan kode etik DPRD Kota Tasikmalaya
serta menjaga citra dan nama baik DPRD Kota Tasikmalaya. Adapun melalui
proses penelitian, didapatkan beberapa kendala DPRD dalam melaksanakan
kinerjanya, diantaranya adalah:
1. Ewuh Pakewuh
Ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakan Kode
Etik di Kota Tasikmalaya, BK DPRD Kota Tasikmalaya sering mengalami
kendala dilematis, ewuh pakewuh atau yang diartikan seperti rasa tidak nyaman,
dan merasa kasihan, terhadap sesama anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang
melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD Kota Tasikmalaya, karena, jika
melihat latar belakang datangnya anggota DPRD tersebut adalah sama-sama
berasal dari masyarakat, membawa kepentingan masyarakat, dan
memperjuangkan kepentingan umum.
Rasa senasib sepenanggungan terlihat ketika ke 45 orang anggota DPRD
Kota Tasikmalaya itu, bekerja bersama-sama, bertemu hampir setiap hari dan
kesemuanya walaupun dari fraksi yang berbeda, sudah seperti sahabat bahkan
keluarga, rasa kasihan, dilematis dan ewuh pakewuh, serta canggung dalam
menindak pelanggar Kode Etik oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya sering
terjadi dan membuat anggota Badan Kehormatan menjadi kurang bersemangat
dan tidak sepenuh hati dalam melakukan kinerjanya. Hal tersebut sesuai dengan
apa yang disampaikan oleh Asep Dani Adnan Bumaeri dalam wawancara dengan
penulis, berikut kutipannya:
“Kendalanya ewuh pakewuh, ada rasa canggung diantara sesama
anggota, pertama kita semua memiliki fungsi yang sama yaitu pelayan
masyarakat, yang berasal dari partai politik memiliki semangat
membangun, apalagi berasal dari parpol yang sama, rasa canggung dan
kagok itu membuat ruang BK menurut saya kurang tegas dan maksimal
dalam menegakan kode etik. Di DPRD Kota Tasikmalaya ada 45 orang
anggota DPRD, Kita semua sudah sangat dekat seperti
sahabat”(Wawancara dengan Asep dani Adnan Bumaeri, 23 Maret
2013).
Maka dari itu, kendala tersebut akan membuat Badan Kehormatan menjadi
semakin canggung dalam mengakses informasi, menanyakan kebenaran dari sebuah
perkara, karena kita pahami bahwa angota DPRD Kota Tasikmalaya juga merupakan
manusia yang memiliki rasa solidaritas terhadap sesama anggota DPRD Kota
Tasikmalaya. Jika hal ini atau kendala ini terus berlangsung maka hambatan dalam
memproses kasus pelanggaran Kode Etik akan semakin meluas dan proses penegakan
Kode Etik tidak akan selesai. Hal senada dikuatkan dengan argumentasi Bapak Nurul
Awallin dalam menanggapi kendala Badan Kehormatan selama ini ketika terjadi
kasus, berikut kutipan wawancaranya :

“Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya mengakses informasi
terhadap sebuah perkara, misalkan anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari
sebuah fraksi melakukan pelanggaran kode etik, ketika BK melakukan
penyelidikan, data dan informasi yang didaptkan kurang maksimal karena
bagian dari fraksi tersebut saling metupi satu sam lain,. Sehingga kendala
ewuh pakewuh juga muncul, karena orang-orang yang berada di DPRD
Kota Tasikmalaya merupakan satu kesatuan rekan kerja yang sudah
seperti sahabat semuanya. Tapi BK DPRD sejauh ini telah melakukan
juklak-juklis dengan benar” (Wawancara dengan Nurul Awallin, 26 Maret
2013)
Kendala ewuh pakewuh merupakan kendala klasik yang sering terjadi dalam
penegakan sebuah sistem kebenaran, di Institusi manapun, kendala ini kerap terjadi
dan membuat wewenang dari eksekutor penegak peraturan menjadi terganggu. Masih
adanya kelakuan dari para sahabat se fraksi, ketika anggota se fraksinya melakukan
pelanggaran Kode Etik, maka data dan informasi seakan ditutupi dan akses BK dalam
upaya mempertanyakan kejelkasan dari pelanggaran kasus kode etik sulit didapatkan
sehingga BK harus menemui jalan lain untuk mengumpulkan data dan informasi
sebagai bahan dari identifikasi masalah. Rasa seperti ketidak mendukungnya sesama
anggota fraksi terhadap anggota DPRD yang melakukan tindakan pelanggaran Kode
Etik bisa menjadi ganjalan terselesaikannya perkara penyelesaian kasus pelanggaran
Kode Etik.
Namun dalam hal ini, DPRD Kota Tasikmalaya tentunya ingin menjaga
keharmonisan antar anggota karena prinsip membangun bersama menjadi senjata
utama dalam menanggapi atau menghadapi seluruh masyarakat yang ada. Solusinya
adalah dengan cara professional, membenarkan ketika terjadi keadaa yang semestinya
benar dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang salah seperti pelanggaran Kode
Etik dan Tata Tertib lainnya. Semangat membangun bersama akan menjadi pelecut
saling paham – memahami antar anggota terhadap sebuah kasus yang terjadi
sehingga kasus tersebut terselesaikan dengan cepat tanpa harus bersinggungan satu
sama lainnya.
2. Keterbatasan Ruang Gerak
Badan Kehormatan merupakan institusi penegak Kode Etik dan penjaga
Martabat DPRD, khususnya dalam hal ini penegak kode etik DPRD Kota
Tasikmalaya, merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang yang
memiliki kewenangan yang luas. Namun bukan berarti Badan Kehormatan DPRD
Kota Tasikmalaya merupakan lembaga yang tanpa batas. Ada sebuah keterbatasan
ruang gerak yang dimiliki oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya yang
menjadi alasan, tidak semuanya prilaku Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dapat di
awasi secara leluasa. Keterbatasan ruang gerak ini menjadi kendala ketika terjadi
pelanggaran Kode Etik, dan membuat anggota tersebut seakan beralibi secara khusus,
karena secara jelas hal ini diatur dalam peraturan pemerintah.
Kendala tersebut adalah keterbatas ruang gerak Badan Kehormatan ketika
memasuki ruang-ruang kegiatan fraksi. Perlu dipahami bahwa, Anggota DPRD Kota
Tasikmalaya hadir di komisi, karena mandat dari DPRD Kota Tasikmalaya.
Sementara itu Anggota DPRD hadir di fraksi, itu merupakan mandat dari partai

politik yang menjadi kendaraan politik yang membawanya menuju kursi DPRD Kota
Tasikmalaya. Jadi, ketika terjadi pelanggaran kode etik yang kaitanya dengan
aktifitasnya di Fraksi, maka Badan Kehormatan tidak dapat berwenang dalam
menindak pelanggaran kode etik tersebut.
Jika terjadi pelanggaran di ruang fraksi, atau ketika kegiatan anggota DPRD
yang berkaitan dengan fraksi maka proses pengawasan tidak dilakukan oleh BK.
Sehingga sering terjadi kendala, dalam melakukan putusan, jika hal tersebut berkaitan
dengan kepentingan fraksi, ketua Fraksi yang bersangkutan akan mempertahankan
anggotanya yang diindikasikan melanggar Kode Etik, agar meyakinkan Ketua DPRD
untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya, karena apa yang dilakukan
anggotanya bukan lagi mengikat ketika menjadi anggota DPRD di Komisi atau di
ruang lainnya, tetapi dalam kegiatan yang emmang harus menutut anggota DPRD
Kota Tasikmalaya melakukan hal tersebut sesuai dengan kebijakan fraksi.
Hal ini diutarakan secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
mengenai kendala Badan Kehormatan dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran Kode
Etik, berikut kutipannya :
“Kendalanya adalah batasan ruang gerak, sampai kapanpun sulit ketika
berbenturan dengan kepentingan Fraksi, Jika pelanggaran tersebut
berlangsung di fraksi maka BK tidak dapat bergerak, karena bukan lagi
kepentingan DPRD, namun kepentingan partai, Namun jika Kode Etik
yang berkaitan dengan publik dilanggar ketika anggota DPRD tersebut
melakukan giat, atau Kode Etik Pidana, maka BK dapat secara leluasa
bergerak. Fungsinya inipun akan terbatas karena menunggu keputusan
yang berwenang”.(Wawancara dengan Agus Wahyudin, 23 Maret 2013)

Dari berbagai kendala diatas, maka kita dapat membuat sebuah indikator
khusus kesuksesan Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya ketika
menyelesaikan segala macam kasus pelanggaran yang terjadi, atau sejauh mana
kekuasaan (Power) Badan kehormatan dalam menegakan kode Etik di DPRD Kota
Tasikmalaya. Tentunya power Badan Kehormatan dalam menanggapi seluruh
pelanggaran kode etik, akan dilihat dari sejauh mana Badan Kehormatan bertindak
dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut.
Mengenai Power Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, setiap
narasumber memiliki indikator dan penilaian masing masing, seperti diungkapkan
oleh Bapak Enjang Billawini, selaku mantan wakil ketua Badan Kehormatan dalam
melihat kinerja atau power Badan kehormatan ketika menegakan kode etik
dilingkungan DPRD Kota Tasikmalaya, berikut kutipannya :
“Terlepas dari kendala yang ada, tetap saja menurut saya BK DPRD Kota
Tasikmalaya merupakan lembaga yang sangat luar biasa karena
diamanatkan oleh Undang-undang dan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya saya yakini, BK DPRD memiliki power yang
kuat.”(Wawancara dengan Enjang Billawini, 23 Maret 2013)
Karena Badan kehormatan telah melakukan segala seseuatu yang berkaitan
dengan kewenangannya dalam menjaga citra dan nama baik DPRD Kota

Tasikmalaya, walaupun dengan kendala yang ada, maka hasil akhir bukan menjadi
penilaian. Apakah rekomendasi dari Badan Kehormatan diterima dan dilakuanakan
oleh Ketua DPRD atau tidak, itu sudah bukan menjadi kewenangan Badan
kehormatan. Yang terpenting adalah Badan Kehormatan telah melaksanakan sgala
tugasnya dengan baik. Atas dasar pertimbangan tersebut pula bapak Enjang Billawini
menyampaikan, seluruh kegiatan telah dilakukan, sedikitpun Anggota Badan
Kehormatan tidak mengingkari amanat yang ada dalam undang-undang dalm hal
melaksanakan kinerja Badan Kehormatan, maka dari itu segalanya dinilai baik
prosesnya, serta power badan kehormatan itu sendiri dinyatakan sudah kuat dalam
menegakan Kode Etik di DPRD Kota Tasikmalaya
Hal serupa diutarakan oleh Indra selaku sekretariat pendamping Badan
kehormatan dalam menanggapi Kinerja dan Power Badan kehormatan, berikut
kutipan wawancaranya:
“Secara prespektif adminstratif mereka terus bergerak sesuai dengan
prosedur, dan juga melakukan kinerjanya dengan baik dan tegas. Hanya
berkaitan dengan power dan penyelesaian kasus atau ketegasan itu masih
terbatas ruang geraknya dengan akses informasi juga jika berkaitan
dengan fraksi”.(wawancara dengan Indra, 24 Maret 2013)
Segalanya dilihat dari proses, semua proses yang dilakukan oleh anggota
Badan Kehormatan telah dilalui secara baik dan benar, proses yang meliputi proses
administratif, struktural dan prosedural, dalam artian, Badan Kehormatan memabng
bekerja dalam menanggapi pelanggaran Kode Etik, walaupun dengan berbagai
macam kekurangan dan kendala, namun tetap dinyatakan bahwa badan kehormatan
memiliki andil dalam segala penyelesauan kasus Pelanggaran kode etik, seperti yang
sampaikan oleh Kanit Intelkom saat diwawancarai oleh penulis, berikut kutipannya :
Saya kurang mengetahui Secara pasti namun pada intinya BK DPRD Kota
Tasikmalaya ikut andil dalam penyelesaian dua kasus tersebut.(Zainal
Muttaqin)
Dalam segala kaitanya dengan penegakan Kode Etik di DPRD Kota
Tasikmalaya, Badan kehormatan telah melakukan kinerjanya dengan benar sesuai
peraturan pemerintah dan perundang-undangan, maka dari itu proses mekanisme
kinerja Badan Kehormatan dinilai telah maksimal, karena pada intinya tidak ada
satupun pelangaran Kode Etik yang tidak ditindak. Maka dapat diambil keseimpulan
bahwa secara proses Power Badan Kehormatan sudah sangat maksimal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Adapun berkaitan dengan kendala yang menjadi keterbatasan Badan
Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya, bukan kemudian menjadikan Badan
Kehormatan menjadi lemah powernya tetapi harusnya menjadi pemicu semangat.
Pernyataan bahwa kendala menjadi bagian dari kelemahan Baadan Kehormatan
DPRD Kota Tasikmalaya harusnya menjadi bahan masukan dan solusi bagi Badan
Kehormatan Kedepannya. Seperti kutipan pernyataan mengenai power Badan
Kehormatan berkaitan dengan kendala, menurut Ketua DPRD Kota Tasikmalaya
Agus Wahyudin, dan anggota DPRD Asep Dani Adnan Bumaeri adalah sebagai
berikut:

“Masih sangat kurang maksimal karena selama ini BK Masih belum pro
aktif, menunggu masukan, dan kendala ewuh pakewuh tadi, sehingga
power BK Cenderung lemah”(Asep Dani Adnan B 23 Maret 2013)
“Powernya secara undang-undang sangat kuat, namun dalam penegakan
kode etik masinh sangat lemah karena keterbatasan ruang gerak antara
kepentingan fraksi dan tidak dapat menjangkau secara lebih jauh terhadap
penegakan kode etik saat anggota DPRD berada di ranah
Fraksi”.(wawancara dengan Agus Wahyudin, 23 Maret 2013)
Kekuasaan legal formal didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat
peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Dengan kata
lain, kekuasaan legal-rasional adalah kekuasaan yang sah berdasarkan peraturan yang
ada dimana ia memiliki posisi tersebut. Mereka yang tunduk dan patuh karena posisi
sosial yang dimiliki itu didefinisikan menurut peraturan sebagai yang harus tunduk.
Jadi, peraturanlah yang membuat orang itu patuh dan tunduk, bukan dengan orang
yang kebetulan menduduki posisi tersebut.
Jika melihat lebih dalam lagi akan terpampang sebuah dimensi kekuasaan
yang diusung oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya yang menyerupai
dimensi Positif – negatif. Dimensi kekuasaan positif – negatif ini memiliki aspek
sudut pandang melihat kekuasaan dari tujuannya. Dikatakan kekuasaan positf jika
kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan.
Sebaliknya dikatakan kekuasaan negatif apabila kekuasaan digunakan untuk
menghalangi orang atau pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya diandang
tidak perlu, tetapi juga merugikan pihak yang berkuasa.
Pihak yang berkuasa dan memiliki power disini adalah Badan kehormatan
DPRD Kota Tasikmalaya. Badan kehormatan memiliki tujuan untuk menegakan kode
etik dan tata tertib di lingkungan DPRD Kota Tasikmalaya. Maka dari itu setiap
wewenang yang kemudian dilakukan demi mencapai tujuan tersebut adalah tindakan
dimensi kekuasaan positif. Dikatakan positif karena perwujudan tujuan yang diemban
adalah tujuan yang telah menjadi komitmen bersama. Pada kasus yang terjadi di
DPRD Kota Tasikmalaya berupa pelanggaran kode etik, BK DPRD Kota
Tasikmalaya berusaha mewujudkan tujuan bersama yaitu kode etik DPRD Kota
Tasikmalaya dengan tegas. Tindakan tersebut telah memperlihatkan bahwa BK
DPRD memiliki dimensi kekuasaan yang positif. Sementara itu jika terjadi beberapa
kondisi dimana ada sebagian atau pihak lain yang menghalangi BK dalam menindak
pelanggaran terhadap Kode Etik, maka pihak tersebut telah melakukan tindakan
dimensi negatif, karena menghalangi sang penguasa menjalankan tugasnya demi
kepentingan bersama.
Hal ini telah terjadi dalam kaitannya dengan kasus ZA, fraksi yang
bersangkutan dengan keras merekomendasikan agar ZA tidak diberhentikan. Namun
BK dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan tetap dengan tegas mengeluarkan
rekomendasi terhadap ketua DPRD untuk memberhentikan ZA sementara. Tindakan
dari fraksi PPP tersebut dalam dimensi kekuasaan positif – negatif adalah termasuk
tindakan dimensi negatif yang menghalangi penuasa dalam mewujudkan tujuan
bersama.

Padahal Badan Kehormatan DPRD Kota Tasikmalaya juga memiliki dimensi
kekuasaan yang Potensial - Aktual. Seseorang dikatakan memiliki kekuasaan
potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti, kekayaan, senjata,
status sosial yang tiggi, popularitas, pengetahuan dan informasi, massa yang
terorganisi, serta jabatan. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki kekuasaan
aktual jika dia mampu menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya kedalam
kegiatan politik secara efektif
Sumber yang dimiliki oleh BK DPRD Kota Tasikmalaya adalah sumber
jabatan secara legal – formal. Berdasarkan sumber ini BK DPRD Kota Tasikmalaya
memiliki kekuasaan dalam melakukan fungsinya. Jika dilihat lebih jauh dari berbagai
penyelesaian kasus yang ada, BK DPRD Kota Tasikmalaya telah terbukti dapat
melakukan fungsinya secara efektif sehingga sumber kekuasaan dalam dimensi
potensial ini telah actual dilakukan oleh BK DPRD Kota Tasikmalaya.
Secara kronologis Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap
oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu telah dan akan terus membuahkan banyak
perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan tersebut
menyangkut segi-segi substansi pada tataran struktural dan
fungsional
yang
diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia bergerak menuju ke arah
kehidupan yang lebih baik di segala bidang kehidupan
Timbulnya ide dan pemikiran dasar yang menumbuhkan reformasi total dalam
segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa telah memunculkan ide yang
fokus utama mewujudkan terciptanya masyarakat madani
dalam
proses
pemerintahan, bermasyarakat, bernegara yang memiliki nilai demokrasi dan
sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan yang berorintasi pada kepentingan rakyat.
Ditinjau dari dimensi pemerintahan, bangsa Indonesia sedang
memasuki masa
transisi dari sistem pemerintahan yang bercorak
sentralistik menuju sistem pemerintahan desentralistik dan demokratik dengan
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah
yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur kepentingan masyarakat
menurut inisiatif dan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan potensi dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta
memberikan peranan dan fungsi kepada DPRD lebih luas.
Penguatan
peran DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
pelaksanaan Trifungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni lembaga Legislasi,
lembaga Pengawasan dan lembaga Repsentasi. Implementasi ketiga fungsi itu
selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam
lembaga DPRD yang kesemuanya harus diatur jelas dalam Peraturan Tata Tertib
DPRD. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengejawantahan dari fungsi tri
fungsinya itu harus dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat,
lingkungan dan terutama konstituen yang telah memberikan kepercayaan
penuh padanya untuk memperbaiki sistem pemerintah ke arah yang diinginkan
seluruh elemen bangsa dan negara, dengan demikian baik sebagai pribadi, anggota
maupun
sebagai lembaga DPRD diharapkan mampu
mempertanggungjawabkan setiap sikap, tutur kata dan perilakunya baik kepada
publik maupun Tuhan Yang Maha Esa.

Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan
Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat
dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD. Dasar pembentukan BK-DPRD
dapat dilihat dari bagan berikut :

Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 200
3
Tentang SUSDUK
Pasal 98 ayat (4)

Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004
Tentang PEMDA
Pasal 47

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2005
Peraturan Tata Tertib jo
Kode Etik Tiap DPRD

Oleh sebab itu, meskipun memang tataran mengenai benar dan salah adalah
sebuah relativisme, namun para ahli filsafat menyatakan mengenai pentingnya
keseimbangan konflik dan harmoni di masyarakat. Sesorang mempunyai peranan
yang harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Apabila ada
deviasi, maka terjadilah gejolak di masyarakat.
Pada dasarnya memang peraturan ternyata “ memangkas” kewenangan Badan
Kehormatan, problematika ewuh pakewuh akan semakin kuat karena tidak di dasari
oleh peraturan yang tegas mengenai tindakan yang harus dilakukan. Di bawah ini
terdapat 3 hal dapat dijadikan bahan pemikiran mengenai tugas pokok dan fungsi
Badan Kehormatan, yaitu :
1. Problema pertama adalah terkait dengan kinerja Badan Kehormatan dengan
suatu misteri keilmuan “Etika dan Hukum” yang belum terbuka. “Badan
Kehormatan bergerak dalam wilayah Etika atau wilayah Hukum?”
Pendapat semacam ini seringkali dijumpai baik di dalam Dialog, Rapat,
maupun Sidang Badan Kehormatan, bahkan senantiasa on going debate di
kalangan Anggota Badan Kehormatan. Perdebatanproduktif tentang “Etika atau
Hukum” berjalan dengan melihat sejumlah ketentuan “perilaku etis” dalam Kode
Etik yang berkaitan dengan hukum positif.
Misalnya, perilaku menerima imbalan atau hadiah dari mitra kerja yang
diatur dalam Kode Etik mempunyai hubungan normatif dengan hukum
positif yang mengatur tentang gratifikasi. Sejauh mana Badan Kehormatan
akan memproses pengaduan dugaan penerimaan imbalan atau hadiah dari mitra
kerja, bila dalam ketentuan Kode Etik itu sendiri juga merujuk kepada hukum
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pidana mengenai gratifikasi? “Apakah Badan Kehormatan berwenang
memutus perkara tentang perilaku menerima imbalan atau hadiah dari
mitra kerja, sekaligus perihal gratifikasi?” Tantangan yang terbuka adalah di
manakah batasan antara perkara Etik(a) dan perkara Hukum (Positif) itu
sebenarnya? Pertanyaan kritis dari dalam Badan Kehormatan sendiri
mengisyaratkan adanya problem epistemologis antara status keilmuan Etika
dan Ilmu Hukum, dengan
batasankinerja
Problema kedua adalah persoalan lanjutan dari persoalan “Etika atau Hukum”
pada problema pertama, yaitu kinerja Badan Kehormatan dalam pengambilan
keputusan yang bentuk formalnya terwujud dalam bentuk sanksi. Hakikatnya,
pengambilan keputusan etik apapun oleh Badan Kehormatan disertai
dengan
unsur kebebasan.
Dalam praktek pengambilan keputusan
berupa sanksi, Anggota Badan Kehormatan senantiasa dihimbau oleh
nuraninya sendiri untuk tidak berpihak atau tidak terikat pada kepentingan
Fraksi baik kepentingan ideologis, pragmatis, maupun praktis. Bersamaan
dengan praktek pengambilan keputusan itu, Anggota Badan Kehormatan terlihat
harus memanfaatkan seluruh akal budi, kemampuan, dan keahliannya secara
bebas dengan suatu rasa tanggung jawab yang luas. Mengapa hal ini
dikatakan “harus”?
Ketentuan dalam Kode Etik hanya mengatur perilaku dan ucapan
tertentu tanpa mempunyai korelasi (hubungan yang kuat). dengan sanksi.
Misalnya, terdapat Anggota yang terlibat dalam perilaku dan ucapan yang
diskriminatif terhadap suku tertentu di Indonesia. Dalam Kode Etik tidak
diatur bahwa perbuatan tersebut merupakan perilaku yang melanggar
kewajiban dan dapat dijatuhi sanksi Teguran Tertulis. Akibatnya, Anggota
Badan Kehormatan harus bekerja keras untuk menafsirkan seluruh ketentuan
dalam Kode Etik berdasarkan data-data yang terungkap dalam penyelidikan,
verifikasi, dan Sidang Badan Kehormatan. Seandainya nilai-nilai yang dianut
oleh masing-masing Anggota Badan Kehormatan itu tidaklah sama
mengenai apa makna kewajiban dan diskriminasi itu, niscaya penjatuhan
sanksi merupakan problem psikologis dan sosial atau suatu aksi politik. Hal ini
berarti membuat Anggota Badan Kehormatan tidak memiliki kebebasan dalam
menjatuhkan sanksi sebagaimana peneliti pahami dalam sisi pandang Etika
sebagai ilmu pengetahuan. Padahal, unsur kebebasan dalam
praktek
pengambilan keputusan etik lebih penting daripada sekedar unsur
keharusan melalui penjatuhan sanksi. Pendapat Immanuel Kant yang sebagian
besar diapresiasi oleh Filsafat Hukum yaitu tentang kewajiban, selayaknya
dihayati sebagai suatu keharusan tanpa syarat.
Hal ini lazim disebut Imperatif Kategoris sebagai dasar kehidupan
moral manusia. Dalam konteks Imperatif Kategoris, Anggota Badan
Kehormatan menjatuhkan sanksi bukanlah untuk mencapai tujuan tertentu
(popularitas, misalnya), melainkan sebagai bentuk penghayatan bahwa
penjatuhan sanksi itu (juga) baik pada dirinya sendiri sebagai Anggota
Badan Kehormatan. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan
tersebut, Anggota Badan Kehormatan bebas dalam melakukan penghayatan
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tentang norma-norma kewajiban dalam Kode Etik Berbeda halnya dengan
adanya unsur keharusan dalam membuat sanksi terhadap Anggota yang
dicontohkan di atas, maka seolah terdapat rumus: “Jika menjatuhkan
sanksi X, maka Saya harus melakukan Y”. Hal ini lazim disebut
Imperatif Hipotesis Problematis. Imperatif ini bukanlah imperatif moral.
Dalam contoh di atas, maka tindakan pemberian sanksi digunakan sebagai
sarana untuk tujuan tertentu (popularitas, misalnya), dengan syarat-syarat
tertentu pula seperti mencari pasal-pasal dalam Kode Etik agar bisa
menghukum Anggota parlemen seberat-beratnya. Hal ini kuranglah etis
bila dipandang dari sisi pendapat Etika Immanuel Kant. Namun demikian,
pendekatan Etika Immanuel Kant sebagaimana sedikit diuraikan di atas belumlah
cukup untuk menjernihkan problema rasionalitas pengambilan keputusan
terhadap perkara etik
Problema Ketiga adalah kinerja Badan Kehormatan terkait dengan tata aturan
Etika Legislatif yang lebih ketat, seperti Kode Perilaku (code of conduct).
Kebutuhan untuk memperbaharui rumusan Kode Etik (code of ethics)
merupakan “kebutuhan jangka pendek yang tak-terelakkan”, sedangkan
keinginan untuk menyusun Kode Perilaku (code of conduct) adalah “keinginan
jangka panjang yang tak dapat diabaikan”.
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