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Sebagaimana kita maklumi, bahwa pada awal 
proklamasi kemerdekaan negara kita pada 
bulan Agustus 1945, kita telah mengenal 
adan ya Lernb aga Permusyawaratan/Perwa.kil 
an Rakyat di Indonesia. Dalam rangka 
mengatur mekanisme kerja Lembaga Demo 
kreasi tersebut disusunlah Peraturan-peratur 
an Tata Tertib sebagai pelaksanaan dari 
ketentuan-ketentuan yang tercantum di 
dalam Undang-Undang Dasar Negara serta 
Peraturan Perundangan lainnya. 
Demikianlah maka sejak berdirinya Lembaga 
Perwakilan Rakyat yang pertama di Indo 

nesia yang dikenal dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat 
dengan melalui pasang surutnya perjuangan Bangsa dan Negara kita 
hingga saat sekarang ini, kita mengenal 11 (sebelas) periodisasi Lembaga 
Perwakilan Rakyat yang berdiri di atas landasan Undang-Undang Dasar 
Negara yang berlaku menurut kurun waktu yang bersangkuran, Antara 
lain pada masa RIS, Peraturan Tata Tertib DPR dan Senat RIS disusun 
berdasarkan Undang-Undang Dasar RIS. Pada masa kembali ke dalam 
bentuk Negara Kesatuan RI, Peraturan Tata Tertib DPRS disusun 
berdasarkan UUDS, demikian juga Peraturan Tata Tertib DPR hasil 
Pemilu 1955 disusun masih berdasarkan UUDS. SetelahUndang-Undang 
Dasar 1945 diperlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 
1959, maka Peraturan Tata Tertib DPR disusun berdasarkan Undang- 

Undang, Dasar 1945 tersehut. Namun ternyata bahwa pada waktu itu 
Peraturan Tata Tertib DPR tersebut tidak dituangkan dalam bentuk 
Keputusan Dewan akan tetapi dituangkan dalam Peraturan Presiden. 
Hal yang demikian jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
1945. Oleh karena itu pada awal masa Orde Baru, Peraturan Tata Tertib 
DPR dituangkan kembali dalam bentuk Keputusan DPR. Demikian 
pula Peraturan Tata Tertib DPR basil Pemilihan Umum tahun 1971, 
tahun 1977 dan tahun 1982, tetap didasarkan kepada Undang-Undang 
Dasar 1945 serta tetap diatur dalam bentuk Keputusan DPR. Berkaitan 
dengan itu maka di tanah air kita ini sejak terbentuknya Lembaga 
Perwakilan yang pertama hingga dewasa ini, terdapat 15 buah Peraturan 
Tata Tertib yang kesernuanya Itu jelas mempunyai nilai historis dalam 
alur perjuangan Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena 
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itulah dalam rangka melestarikan Pancasila clan Undang-Undang Dasar 
1945 serta pewarisannya kepa<la gcncrasi yang akan datang, maka 
Pirnpinan DPR Pcriodc 1982 - 1987 memandang perlu untuk dapatnya 
mclengkap i khasanah sejarah kehidupan dernokrasi di tanah air kita, 
dengan menghimpun sernua Peraturan Tata Tertib DPR-RI sejak 
pcriode Kornitc Nasional Indonesia Pusat sarnpai dengan DPR-RI 
Periode 1982 - 1987. 

Mudah-mudahan dengan diterbitkannya hirnpunan Pcraturan Tata 
Tertib DPR-RI ini, kesemarakan dan k ecerahan kehidupan Dernokrasi 
Pancasila akan lebih man tap Iagi. 
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Pasal 3. 
(1) Dalam hal, seperti yang dimaksudkan pada pasal 2 ayat (2) 

demik.ian juga, jika Ketua berhalangan, maka pekerjaan Ketua dilaku 
kan oleh Wakil Ketua.Badan Pekerja. 

(2) Jika Wakil Ketua Badan Pekerja berhalangan, .maka Ketua di 
wakili oleh anggota yang berusia paling tinggi. 

Pasal 1. 
Kewajiban Ketua yang terutama, ialah: 

a. Merancangkan daftar pekerjaan; 
b. mengatur dan memimpin pekerjaan Komite Nasional Pusat; 
c. Menjaga ketertiban dalam rapat ; 
d. Memperhatikan dan menjaga, supaya Peraturan Tata-tertib ini 

diturut dengan seksama; 
e. Memberi ijin untuk berbicara; 
f. Menyimpulkan persoalan yang diputuskan oleh Komite Nasional 

Pusat; 
g. Memberi kesempatan kepada pembicara untuk mengucapkan pi 

datonya dengan tidak terganggu; 
h. Memberitahukan hasil pemungutan suara; 
i. Menjalankan putusan yang diambil oleh rapat. 

Pasal 2. 

( 1) Pada waktu diadakan perundingan, Ketua hanya boleh berbicara 
untuk menunjukkan di mana pada hakekatnya letaknya perselisihan 
atau jika pembicaraan menyimpang, ia membawa pembicaraan kembali 
kepada pokoknya. 

(2) jika Ketua sendiri hendak berbicara tentang soal yang sedang 
dirundingkan, ia harus meninggalkan kursi Ketua dan baru boleh men 
duduki kursi ini kembali, bilamana perundingan tentang soal itu telah 
selesai. 

PERATURAN TATA-TERTIB KOMITE NASIONAL PUSAT 
( Disahkan dalam rapat 

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat 
tanggal 1 Desember 1949 ). 

BAB I. 
TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA 
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Pasal 4. 

( 1) Sekretaris wajib menyelenggarakan pernberitaan stenografis 
dari tiap-tiap rapat. 

(2) Pemberitaan itu memuat juga nama-nama anggota, yang 
menaruh tanda-tangan dalam daftar yang dimaksudkan pada pasal 9 
ayat ( 1) dan juga narna-nama mereka yang menyatakan setuju a tau 
tidak k.etika diadakan pernungutan suara, suatu catatan pendek tentang 
isi surat-surat masuk, pemberitaan-pemberitaan, usul-usul dan sernua 
keputusan yang diambil oleh rapat. 

BAB III. 
TENTANG PANITIA 

Pasal 5. 

{ 1) Jika dirasa perlu, setelah berembuk dengan Wakil Ketua, Ketua 
mengangkat anggota, Ketua dan Wakil Ketua dari sesuatu Panitia. 
Pengangkatan itu dimintakan pcrsetujuan kepada rapat. 

(2) Jika dirasa perlu, Ketua setelah berembuk dengan Wakil Ketua 
berhak menambah anggota sesuatu Panitia. Penambahan ini diberitahu 
kan kepada rapat Komite Nasional Pusat. 

(3) Ketua tiap-tiap Panitia menyelenggarakan pekerjaan yang 
diserahkan kepadanya dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Tata-tertib ini. 

( 4) Atas permintaan Ketua Korni te Nasional Pusat, Ketua tiap 
tiap Panitia haus memberi laporan kepada Komite Nasional Pusat 
tentang pekerjaan panitianya. 

(5) Ketua Komite Nasional Pusat dapat menghadiri rapat-rapat 
Panitia, sekalipun ia bukan anggotanya. Ia hanya boleh memberi 
nasehat. 

( 6) Perundingan dalam semua panitia dianggap sebagai rahasia. 

BAB IV 
TENTANG RAPAT 

Pasal 6. 

Presiden, Wakil Presiden , Perdana Menteri dan Menteri-Menteri 
mernpunyai tempat duduk yang tertentu dalam rapat, 

BAB II. 
TENT ANG SEKRETARIS. 



Pasal 12. 
(1) Rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup atas usu! 

Pemerintah, Ketua atau usul sekurang-kurangnya 10 orang anggota. 
(2) Jika bennusyawarah secara tertutup, rapat dapat memutuskan 

bahwa tentang hal yang dirundingkan dirahasiakan. 

Pasal 11. 
( 1) Rap at sah, jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota 

Komite Nasional Pusat seluruhnya. 
(2) Jika menurut daftar hadir, pada jam pembukaan yang sudah 

ditetapkan, jumlah yang dimaksudkan pada ayat ( 1) dalam pasal ini 
tidak. tercapai, Ketua dengan anggota-anggota yang hadir menetapkan 
waktu rapat yang akan datang. 

Pasal 10. 
Setelah rapat dibuka, Ketua memberitahukan surat-surat yang masuk. 

yang dianggapnya penting jika isi surat-surat itu meminta keputusan, 
ia mernajukan hal itu kepada rapat, 

Pasal 9. 
(1) Jika datang dalam 'rapat, tiap-tiap anggota harus menaruh tanda 

tangannya dalam daftar-hadir, 
(2) Seorang anggota yang menanda tangani daftar-hadir dan selama 

waktu dilakukan perundingan meninggalkan rapat dan tidak akan 
datang kembali lagi, harus memberitahukan maksudnya kepada Ketua. 

Pasal 8. 
(1) Acara rapat Komite Nasional Pusat dirancang oleh Badan 

Pekerja. 
(2) Rapat Komite Nasional Pusat mensjahkan ~a tersehut. .·· 
(3) Usu! untuk mengubah acara itu harus dinU\iUkan dengan cara 

yang ditetapkan dalam pasal 29 ayat ( 1). 

Pasal 7. 
Selain rapat terbuka yang pertama, rapat menetapkan hari dan 

jam berapa rapat terbuka yang akan datang diadakan, 

• 
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Pasal 15. 
( 1) Jikalau seseorang yang hadir dalam rap at mengucapkan perkata 

an yang menghina atau menyinggung perasaan atau ia berlaku meng 
ganggu ketertiban, maka ia dipcringatkan akan kctertiban o\eh Ketua. 

(2) Jika seseorang pernbicara menyimpang dari soal yang dirunding 
kan, maka Ketua memperingatkan hal itu kepadanya, clan rneminta, 
supaya kembali k epada soal yang dirundingkan. 

( 3) Jika seseorang pernbicara yang telah diperingatkan masih terus 
mengeluarkan kata-kata yang menghina atau menyinggung perasaan, 
berlaku mengganggu ketertiban, atau menyimpang dari soal perunding 
an, maka Ketua dapat melarang ia berbicara selama ada rapat tentang 
soal yang dibicarakan. 

( 4) Atas usul Ketua, maka selama waktu yang tertentu, rapat dapat 
melarang seseorang anggota menghadiri rapat selanjutnya, bilamana ia 

Pasal 14. 

( 1) Anggota berbicara, sesudah mendapat ijin dari Ketua. 
(2) Pembicara tidak boleh diganggu waktu mengucapkan pidatonya. 
(3) Anggota berbicara bcrdiri di ternpatnya atau di tempat yang 

disediakan untuk keperluan itu. 

Pasal 13. 

( 1) Untuk dapat berbicara dalam sesuatu giliran, Iebih <lulu anggota 
menuliskan namanya dalam daftar pembicara. 

(2) Jika Kctua merasa perlu, ia berunding dengan anggota-anggota 
yang narnanya tersebut dalarn daftar itu tentang mcmbatasi jurnlah 
anggota yang berbicara dan lamanva tiap-tiap anggota berbicara. 

(3) Urutan giliran bicara adalah menurut urutan dalam daftar pem 
bicara, kecuali dalam hal yang istimewa menurut pcndapat Ketua. 

(3) Hal rnerahasiakan itu harus diperhatikan oleh sernua anggota, 
dan juga oleh mereka yang turut mengctahui tcntang yang dirundingkan 
itu, 

Mcncabut hal merahasiakan itu hanya boleh dilakukan olch rapat 
yang bermusyawarah secara tertutup juga. 

( 4) Selanjutnya, jika dalarn rapat tidak hadir seorang stenografis, 
maka Sekrcraris membuat catatan singkat tcntang pcrundingan. 

• 



Pasal 19. 
( 1) Setelah perundingan ten tang sesuatu soal selesai, maka rapat 

mulai memungut suara. 

BAB V 
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA 

Pasal 18. 

Jika waktu untuk berbicara telah lampau, maka Ketua meminta 
supaya pembicara berhenti, Pembicara itu haruslah segera mengabulkan 
permintaan itu. 

Pasal 17. 

(1) Kecuali yang memajukan usul tentang soal yang dibicarakan, 
seorang anggota tidak boleh berbicara lebih dari dua kali tentang soal 
pembicaraan itu, kecuali jika rapat mengijikannya. 

(2) Anggota yang tidak mencatatkan namanya pada giliran per 
tama, tidak diperkenankan berbicara pada giliran kedua. 

( 3) Pada pennulaan atau selama perundingan, Ketua dapat menen 
tukan berapa lamanya anggota-anggota dapat berbicara tentang sesuatu 
soal pembicaraan, kecuali kalau rapat berpendapat lain. 

( 4) Kalau Ketua mynganggap perlu, pembicaraan dilakukan dalam 
tiga giliran. Pada giliran ketiga, hanya boleh berbicara anggota yang 
sudah berbicara pada giliran pertama dan/atau kedua. 

Pasal 16. 

(1) Jika perlu, untuk menjaga ketertiban, Ketua menghentikan 
rapat atau mengundurkannya pada hari yang lain. 

(2) Lamanya penghentian itu tidak lebih dari satu jam; pengundur 
an pada hari lain itu tidak boleh lama dari pada hari berikutnya. 

(3) Kalau perlu, Ketua meminta pertolongan pihak.-kekuasaan yang 
berwajib, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rapat, 

dengan tingkah-lakunya mengganggu rapat untuk menyelesaikan hal-hal 
dengan tertib. Terhadap usul.itu tidak diadakan perunclingan. 

Jika usul itu diterima, maka anggota itu wajib dengan segera me 
ninggalkan ruangan rapat, 
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(2) Jika pemungutan suara dilakukan scorang demi scorang 
(hoofdelijk), maka lebih dahulu ditentukan dengan cara undian dari 
nomor mana pada daftar hadir akan dirnulai pcmungutan suara, Ketua 
mernberi suara yang penghabisan. 

(3) Jika dipanggil scorang demi seorang, maka tiap-tiap anggota 
wajib mernberikan suar anya dcngan kata-kara sctuju atau tidak setuju, 
dengan tiada tambahan apa-apa. 

( 4) Suara blangko t iduk dipc rkcnunkau , baik dengan Iisan maupun 
dengan tulisan, anggota yang dcnga.n lisan atau ckngan tulisan tidak 
dapat memberikan suara "setuju" atau "t idak sctuju ", harus meninggal 
kan rapat pada waktu pemungu tan suara dilakukan. 

Jika dalam surat-suara dituliskan juga perkataan "blangko" maka 
anggota yang menuliskan itu dianggap tidak haclir. 

( 5) Jika pemungutan suara ten tang soal dilakukah tertulis , maka 
anggota menuliskan dalam surat-suara ita: 1. namanya, 2. partainya, 
3. satu daripada kata-kata: setuju at au tidak setuju clan 4. tanda tangan 
nya. Ketua membentuk satu panitia, yang terdiri sekurang-kurangnya 
dari tiga anggota unruk mcnetapkan hasil pemungutan suara. 

Basil itu diumumkan oleh penitia dalam rapat dengan menyebutkan 
nama-nama anggota yang sctuju clan tidak setuju. 

(6) Jika suara tidak dipungut scorang demi seorang, pemungutan 
suara dapat juga dilakukan dengan cara duduk a tau berdiri. 

Jika kurang terang hasilnya, atas permintaan Ketua atau seorang 
anggota dapat hasil itu ditentukan dengan pemungutan suara secara 
memanggil seorang demi seorang. 

(7) Jika tidak diadakan pemungutan suara secara memanggil se 
orang demi seorang.rnaka tiap-tiap anggota bcrhak, dengan tidak mern 
beri alasan meminta dicatat, bahwa ia tidak setuju. 

(8) Pada waktu akan mengadakan pemungutan suara, Ketua lebih 
dulu memeriksa, apakah jumlah anggota yang hadir dalam rapat, masih 
sejurnlah yang dimaksudkan pada pasal 11 ayat (1). 

(9) Putusan baru sah, jika diambil dengan suara-terbanyak-mutlak. 

(10) Jika dalam suatu rapat, tcrhadap sesuatu usu! suara setuju 
sama banyak dengan suara tidak setuju, maka pernbicaraan tentang usul 
itu diundurkan pada rapat berikut atau pada waktu lain yang ditentu 
kan olch rapat. 

( 11) Jika dalam rap at berikutnya ini suara setuju masih sama 



Pasal 23. 
(1) Suara terbanyak yang diperoleh, dinyatakan tidak sah, jika 

jumlah surat-suara yang masuk ternyata melebihi jumlah anggota yang 
telah mengeluarkan suara, dan jika kelebihan itu akan dapat mempenga 
ruhi hasil pemungutan suara. 

(2) Pemungutan suara tidak sah, jika jumlah surat-suara yang telah 
diisi rengan semestinya, temyata kurang dari jumlah yang dimaksudkan 
pada pasal 11 ayat (1). 

Pasal 20 

Pada tiap-tiap pemungutan suara tentang orang, Ketua mengangkat 
3 anggota pencatat suara. Setelah Ketua memberitahukan jumlah ang 
gota yang hadir, nama pencatat suara yang pertama clan jumlah surat 
suara, maka berturut-turut oleh pencatat suara yang pertama surat 
suara dibaca. 
Kedua pencatat yang lain mencatat suara-suara, 

Akhimya pencatat suara yang pertama mengumumkan hasil pe 
mungutan suara. Tambahan-tambahan pada surat-suara yang tidak 
mengenai maksud pemungutan suara tidak dibacakan, sedang suara 
suara yang diisi dengan kata "blanko " dianggap tidak sah. 

Pasal 21. 
Untuk tiap-tiap calon diisi satu surat-suara, yang mernuat nama 

calon dan keterangan Y,ang diperlukan ten tang calon itu, Jika ada kera 
gu-raguan, maka rapat memutuskan. 

Pasal 22. 
Untuk menetapkan suara terbanyak, maka surat-suara yang tidak 

diisi atau tidak diisi sebagaimana mestinya, tidak terhitung dalam 
jumlah suara yang sah. · 

banyaknya dengan suara tidak setuju, maka putusan diambil dengan 
undian. 

(12) Untuk keperluan undian itu, Ketua menuliskan dalam dua 
surat undian masing-masing kata-kata "setuju" dan "tidak setuju". 
Dengan disaksik.an sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota, Ketua 
meminta kepada seorang anggota untuk mengambil salah satu surat 
undian. Putusan jatuh menurut perkataan yang tercantum dalam surat 
undian ini. 
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B . .\B VI 
TE:\'TA:r\C PL\'l~JAL' 

Pasal 28. 
( 1) Segala tanda yang menyatakan perse tujuan atau ce laan dari 

pihak pcninjau dilarang. 

( l) Jika P ada pe muugu ran suara yang kcdua a tau yang ketiga 
belum ada kcpast ian di an t ara siapa barns d iadakan pernungutan suara 
lagi, atau pada pemungutan su ar a yang kcernpat jurnlah suara sarna 
banyaknya, maka undianlah yang menct apkan. Dalam hal yang pcrtarna 
pcmungut an suara d iulangi di ant ara calo n-calon \·ang n a m anva t crseb ut 
dalam dua surat-und ian, yang diambil rlari korak-undian, sedang dalam 
hal ·yang kedua, yang dinyatakan terpilih, ialah cal on yang namanva 
tersebut dalam surat undian y<mg diamb il pe rtuma kali. 

(2} Untuk melaksanakan putusan di at as ini, surat-surat undian 
dilipat dengan rapi, dimasu kkan dalarn kotak undian oleh salah scorang 
pencatat suara dan oleh pc nearat suara yang lain satu-persatu diambil 
dan dibacakan. 

q 
.;. i . Pas al 

Jika masih belum juga dipcrolch suara-t crbanv ak-rnut lak pada 
pcrnungutan suara yang kctiga. maka diad.ikan l<t.'.!) pcm unguran suara 
keernpat tentang dua orang, y2mg pada pcmungutan suara ketiga 
itu bcroleh suara yang terhan yak. 

Pasal ~b. 

Pasal 2:"'>. 
(1) Jika pada pemungutan suara yang kcdua tidak ada juga yang 

mendapat suara-terbany ak-mutlak, mak a pcrnungutan suara yang ketiga 
diadakan tentang empat orang yang mempcrolch suara yang tcrbanyak. 

(2) Jika p ada pcmungutan suara yang k cdua itu tidak ada yang 
mernperoleh suara tcrbanvak-rnut lak clan parla pcrnungutan suara itu 
hanya diberikan suara k epada dua at au tiga orang, m aka pcrnungutan 
suara yangkctiga hanva tcrbatas pada dua atau nga orang ml. 

Pasal 24. 
Jika tidak ada seorang pun yang mcndapar suara terbanyak mut1ak, 

pada pemungutan suara yang pert am a, m aka diadakan pemungutan 
suara yang kedua. 
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Pasal 3-2; 
Tiap-tiap anggota, untuk memperoleh keterangan, berhak memaju 

kan pertanyaan kepada Pemerintah dengan surat yang disampaikan 
kepada Pemerintah dengan perantaraan Ketua, 

Pasal 31. 

Tiap-tiap usul untuk mengadakan pengusutan (anquete) oleh ang 
gota-anggota Komite Nasional Pusat disampaikan kepada Ketua dengan 
surat yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota. 

Pasal 30. 

Sekurang-kurangnya 10 orang anggota dapat meminta persetujuan 
rapat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah tentang soal-soal 
yang tidak termasuk dalam acara pembicaraan. 

Pasal 29. 
(I) Sekurang-kurangnya 10 orang anggota dapat meminta putusan 

kepada rapat tentang sesuatu soal, yang bersangkutan dengan apa yang 
sedang dibicarakan atau tentang sesuatu soal yang lain. 

(2) Rancangan-putusan seperti yang dimaksudkan pada ayat (I), 
dengan disertai penjelasan, harus disampaikan kepada Sekretaris, 

( 3) Usul itu selekas-lekasnya baru dapat dibicarakan dalam rapat 
berikut. 

BAB VII. 
TENTANG MEMAJUK.AN USUL DAN LAIN-LAll~ 

OLEH ANGGOTA 

(2) Ketua menjaga, supaya Iarangan ini diperhatikan oleh peninjau 
clan supaya suasana selalu tenteram, 

(3) Jika ada pelarangan, ia dapat merninta keluar orang yang meng 
ganggu ketertiban atau peninjau semuanya. 

(4) la berhak menyuruh mengeluarkan peninjau-peninjau yang 
tidak memperhatikan permintaannya, Jika perlu dengan meminta per 
tolongan kepada pihak kekuasaan yang berwajib. 
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PERATURAN TATA-TERTIB 
BADAN PEKEllJA KOMITE NASIONAL PUSAT 

(Disahkan dalam rapat Badan Pekerja tanggal 10-6-1947) 
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Pasal 3. 
Kewajiban Ketua yang terutama, ialah : 

a. merancang daftar-pekerjaan, 
b. mengatur dan memimpin pekerjaan Badan Pekerja, 
c. menjaga ketertiban dalam rapar, 
d. memperhatikan dan menjaga, supaya Peraturan Tata-Tertib ini 

diturut dengan seksama, 
e, memberi izin untuk berbicara, 
f. menyimpulkan persoalan yang akan diputµikan oleh Badan Pek~· 

ja, dengan tidak terganggu, ' 
g. memberi kesempatan kepada pembicara untuk mengucapkan 

pidatonya dengan tidak terganggu, 
h. memberitahukan hasil pemungutan suara, 
1. menjalankan putusan yang diambil oleh Rapat. 

Pasal 2. 
( 1) Untuk melaksanakan pemilihan, yang dimaksudkan pada pasal 

1 ayat (2), sekurang-kurangnya tiga anggota dapat memajukan seorsng 
calon dengan bersurat, 

(2) Pasal 40 sampai pasal 47 berlaku dalam pemilihan ini, Calon 
yang dinyatakan terpilih, ialah yang mendapat suara terbanyak-mutlak 
(volstrekte meerderheid). 

Pasal 1. 

U) Ketua Badan Pekerja ialah Komite Nasional Pusat, yang tidak 
mempunyai hak-suara dalam rapat Badan Pekerja. 

(2) Wakil Ketua I dan' Wakil Ketua II dipilih oleh Badan Pekerja 
di antara anggota-anggotanya dan kedua-duanya mempunyai hak-suara 
dalam rapat Badan Pekerja. 

BAB I 
TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA. 

PERATURAN TATA-TERTIB 
BADAN PEKERJ A KOMITE NASIONAL PUSAT 

(Disahkan dalam rapat Baan Pekerja tanggal 10-6-1947). 
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Pasal 7. 

(1) Jika Sekretaris berhalangan, Sekretaris Muda melakukan peker 
jaan Sekretaris dan jika Sekretaris Muda berhalangan pula, Panitia 

BAB II 
TENT ANG SEKRET ARIS 

Pasal 6. 
(1) Sekretaris Badan Pekerja bukan anggota dan diangkat, diber 

hentikan clan diskors oleh Badan Pekerja. 
(2) Calon Sekretaris dimajukan menurut cara seperti tersebut dalam 

pasal 2 ayat (1). 
( 3) Sekretaris mengurus hal rumah tangga Badan Pekerja clan 

mengepalai semua pegawai Badan Pekerja. 
( 4) Pengawasan atas pekerjaan-rnengurus, seperti yang dimaksudkan 

pada ayat 3 pasal ini, dilakukan oleh Panitia Urusan Rumah Tangga 
seperti yang dimaksudkan pada pasal 23 dalam Peraturan Tata-tertib 
ini. 

Pasal 5. 

(1) Jika Ketua berhalangan, rnaka pekerjaan Ketua dilakukan oleh 
Wakil Ketua pertama. 

(2) Jika Wakil Ketua pertamajuga berhalangan, Ketua diwakili oleh 
Wakil Ketua kedua. 

(3) Jika kedua-dua \.Vakil Ketua berhalangan, Ketua diwakili 
oleh anggota yang berusia paling tinggi di antara mereka yang paling 
lama menjadi anggota Badan Pekerja. 

( 4) Pemimpin rapat, yang bukan Ketua, tetap mempunyai hak 
suara. 

(5) Jika pernimpin rapat, yang dimaksudkan pada ayat 4 dalam 
pasal ini, hendak berbicara tentang soal yang sedang dirundingkan, 
ia harus meninggalkan kursi Ketua clan baru boleh menduduki kursi ini 
kembali, bilamana perundingan tentang soal itu telah selesai. 

Pasal 4. 
Pada waktu diadakan perundingan, Ketua hanya boleh berbicara 

untuk mcnunjukkan di mana pada hakekatnya lctaknya perselisihan 
atau jika pernbicaraan rnenyirnpang, ia membawa pembicaraan kembali 
kepada pokoknya. 



Pasal 11. 
(1) Ketua tiap-tiap panitia menyelenggarakan pekerjaan yang 
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Pasal 10. 
(1) KetuaWakilKetua dan anggota-anggota sesuatu panitia diangkat 

oleh Ketua Badan Pekerja, Pengangkatan itu dimintakan persetujuan 
kepada Badan Pekerja. 

(2) Jik.a dirasa perlu, Ketua Badan Pekerja berhak menambah anggo~ 
ta sesuatu Panitia. Penambahan ini diberitahukan kepada rapat Badan 
Pekerja. 

a 

§ 1. Ketentuan Umum, 
Pasal 9. 

(1) Segala rancangan Undang-undang dari Pemerintah maupun 
yang lain-lain, diperbanyak ( dicetak, dironeo atau ditik) dan kemudian 
disampaikan kepada anggota-anggota Badan Pekerja. . 

(2) Untuk keperluan penyelidikan sesuatu soal, baik yang berkena 
an dengan rancangan Undang-undang Pemerintah maupun lain-lain soal, 
Badan Pekerja boleh membentuk Panitia. 

BAB QI. 
TENTANG PENYELIDIKAN SOAL-SOAL 

( 1) Sekretaris wajib menyelenggarakan pemberitaan stenografis 
dari tiap-tiap rapat. 

(2) Pemberitaan itu memuat juga nama-nama anggota, yang me 
naruh tanda-tangan dalam daftar yang dimaksudkan pada pasal 27. 
ayat ( 1) clan juga nama-nama mereka yang menyatakan sctuju atau 
tidak setuju ketika diadakan pemungutan suara, suatu catatan pendek 
tentang isi surat-surat masuk, pemberitahuan-pemberitahuan usul-usul 
dan semua keputusan yang diambil oleh rapat. 

Pasal 8. 

Rumah Tangga menetapkan orang yang mewakili Sekretaris. 
(2) Dengan bermupakat dengan Ketua, Panitia-panitia mendapat 

bantuan sebanyak-banyaknya dari Sekretaris, Sekretaris Muda atau 
lain-lain pegawai Bad.an Pekerja. 
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Pasal 15. 

( 1) Tiap-tiap panitia memilih seora.ng anggotanya menjadi pelapor 
(rapporteur). 

(2) Pelapor membuat catata.n ringkas tentang perundingan dalarn 
panitia dan mencatat narna-nama anggota yang hadir. 

(3) Tiap-tiap anggota yang hadir dalam rapat Panitia dapat rnema 
jukan nota yang ditanda-tanganinya. 

{ 4) Se tel ah nota itu dibacakan dalam rapat Panitia, kemudian 
diberikan kepada pelapor clan pelapor selanjutnya aka.n menyampaikan 
not a itu kepada Panitia-pelapor ( comrnisse van rapporteurs). 

Pasal 14. 

( 1) Badan Pekerja mempunyai Iima Panitia-tetap. 
(2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota tiap-tiap Panitia 

tcrsebut diangkat oleh Ketua, denga.n persetujuan rapat Badan Pekerja. 
( 3) Waktu. membagi-bagi anggota-anggota Badan Pekerja dalam lima 

Panitia, maka Ketua menyusun tiap-tiap Panitia sedemikian rupa, 
sehingga t erdapat dalam tiap-tiap Panitia itu sedikit-banyaknya per 
wakilan berbagai-bagai aliran yang ada dalam Badan Pekerjanya. 

§ 2. Panitia-tetap. 

Pasal 13. 

( 1) Sesuatu rancangan Undang-undang diselidiki dalam rap at 
Panitia tetap, 

Pasal 12. 
(1) Ketua Badan Pekerja dapat menghadiri rapat-rapat parutia, 

sekalipun ia bukan anggota panitia. Dalam rapat itu ia hanya boleh 
mernberi nasehat. 

(2) Perundingan dalam sernua panitia dia.nggap sebagai rahasia, 

diserahkan kepadanya dengan mengingat kctentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Tata-Tertib ini. 

(2) Atas pcrmintaan Ketua Badan Pekerja, ketua tiap-tiap parutia 
harus memberikan lapora.n kepada Badan Pekerja tcntang pekerjaan 
panitianya, 
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§ 3. Seksi-seksi 
Pasal 20. 

Badan Pekerja mempunyai 6 seksi, yaitu : 
( 1) Seksi Luar Negeri memperhatikan urusan Kementerian Luar 

Negeri. 
(2) Seksi Dalam Negeri memperhatikan: a. Kementerian Dalam : 

Negeri, b. Kepolisian, c, Minoriteiten, d. Kementerian Kehakiman, 

Pasal 19. 
Setelah segala persiapan (penyelidikan) selesai, Ketua Badan Pekerja 

menetapk.an tanggal rancangan undang-undang itu mulai dirundingkan 
dalam rapat terbuka, 

Pasal 18. 
(1) Sesudah laporan-gabungan disahkan oleh Panitia-pelapor, maka 

laporan itu diperbanyak (dicetak, ditik dan dironeo], dan disampaikan 
kepada anggota, 

(2) Laporan-gabungan disampaikan juga kepada Pemerintah, supaya 
Pemerintah mendapat kesempatan untuk memberi jawab bersurat atas 
laporan tersebut, 

(3) Jawab Pemerintah ini diperbanyak (dicetak, ditik atau dironeo) 
clan disampaikan kepada anggota, 

Pasal 17. 
( l) Pelapor-pelapor bersama-sama adalah merupakan panitia-pela 

per. di bawah pimpinan Ketua Badan Pekerja dan .dibantu oleh Sekre 
taris Badan Pekerja, yang oleh Panitia-Pelapor dapat diangkat menjadi 
Pelapor-umum, 

(2) Panitia-pelapor menyusun Iaporan-gabungan, yang berisi 
kesimpulan daripada pertimbangan-pertimbangan yang di kemukakan 
dalam rapat Iima panitia tentang rancangan undang-undang yang sedang 
dirundingkan. 

Pasal 16. 
Perundingan dalam rapat Panitia dianggap sebagai rahasia, kecuali 

jika rapat Badan Pekerja memutuskan lain terhadap beberapa. soal 
yang tertentu. 
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Kewajiban Seksi, ialah: 

a. Memperhatikan beleid Pemerintah dalam hal-hal yang masuk urusan 
Seksinya, 

b. mernperhatikan kesulitan-kesulitan Pemerintah dalam menjalankan 
undang-undang; di mana perlu memberi bantuan kepada Pemerin 
tah, 

c. mendengar suara rakyat dalam hal-hal yang tersebut pada {antara 
lain menerima rakyat pada hari yang tertentu dan memperhatikan 
surat-surat yang disampaikan kepada Badan Pekerja ten tang hal-hal 
tersebut), 

d. melakukan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa penting, baik 
dengan kehendak sendiri maupun atas putusan rapat, 

e. memajukan usul-usul dan laporan-laporan kepada Badan Pekerja 
tentang soal-soal yang termasuk urusan Seksi, 

Pasal 22. 

Pasal 21. 
( 1) Anggota-anggota tiap-tiap Seksi diangkat oleh Ketua dengan 

persetujuan rapat Badan Pekerja. 
(2) Ketua dan Wakil Ketua Seksi dipilih oleh Seksi masing-masing 

di antara anggota-anggotanya. 
(3) Jika dirasa perlu untuk keperluan penyelidikan, Ketua dapat 

memasukkan seorang anggota Seksi kepada Seksi lain. 

(3) Seksi Pembangunan memperhatikan urusan Kementerian 
kementerian: a. Kernakrnuran , b. Keuangan, c. Perburuhan, d. Pekerja 
an Umurn, e. Sosial dan f. Negara P.P.B.M. 

( 4) Seksi Penerangan memperhatikan urusan Kementerian Pene 
rangan. 

(5) Seksi Pertahanan Negara memperhatikan urusan Kementerian 
Kementerian: a. Pertahanan, b. Negara, c. Pemuda. 

( 6) Seksi Kemasyarakatan mernperhatikan urusan Kementerian 
kernenterian: a. Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, b. Kesehatan, 
c. Agama. 
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Pasal 25. 
( 1) Anggota yang berhalangan datang menghadiri sidang, harus 

memberitahukan hal itu kepada Sekretaris dengan bersurat dan disertai 
alasan-alasan yang cukup, sebelum sidang, dimulai. 

.. 

BAB IV. 
TENTANG SIDANG, RAPAT TERBUKA, 

RAPAT TERTUTUP DAN LAIN-LAIN 

§ 1. Sidang. 
Pasal 24. 

{ 1) Badan Pekerja mengadakan sidang tiap-tiap bulan, dari tanggal 
10 sampai kira-kira tanggal 25. · 

(2) Jika dirasa perlu, waktu bersidang sebagai ditetapkan di atas, 
dapat diubah. 

(3) Perubahan waktu tersebut, oleh Sekretariat Negara diberitahu- 
kan kepada anggota . 

§ 4. Panitia Ru.mah Tangga. 

Pasal 23. 
( 1) Rap at Badan Pekerja memilih empat orang anggotanya, yang 

bersama-sama dengan Ketua Badan Pekerja, merupakan panitia yang 
climaksudkan pada pasal 6 ayat 4 dalarn Peraturan ini, 

(2) Panitia ini mengangkat, memecat dan memberhentikan semua 
pegawai kantor Badan Pekerja, kecuali Sekretaris. 

( 3) Bila putusan atas pemberhentian dan pemecatan tidak memuas 
kan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan memajukan keberat 
annya kepada Badan Pekerja. 

(4) Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Nopember panitia menyusun 
rancangan anggaran Belanja Badan Pekerja (Komite Nasional Pusat) 
untuk belanja tahun berikut dan sesudah rancangan ini ditetapkan 
dalam rapat Badan Pekerja, disampaikan kepada Kementerian yang 
bersangkutan. 

(5) Wakil Ketua diundang menghadiri rapat-rapat Panitia, Dalam 
rapat itu ia berhak berbicara tetapi tidak mempunyai hak suara. 

(6) Jika timbul perselisihan tentang isi pemberitaan stenografis 
(notulen), maka panitialah yang memutuskannya. 
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Pasal 29. 

( 1) Rap at sah, jika dihadiri le bib dari separuh anggota Badan Peker 
ja seluruhn ya. 

(2) Jika menurut daftar-hadir, pada jam pernbukaan yang sudah 
ditetapkan , jumlah yang dimaksudkan pada ayar 1 dalam pasal ini tidak 
tcrcapai, Kctua dengan anggota-anggota yang hadir menetapkan waktu 
rapat yang akan datang. 

Pasal 28. 

Setelah rapat dibuka, Keu.a mernberitahukan surat-surat yang 
masuk , yang dianggapnya penting Jan jika isi sur at-surat itu merninta 
keputusan, ia mernajukan hal itu kepada rapat , 

Pasal 27. 

(1) Jika datang dalam rapat, tiap-tiap anggota harus mcnaruh tanda 
t angannva dalam daftar-hadir. 

(2) Seorang anggota yang menaruh tanda-tangan dalam daftar-hadir 
dan selama waktu dilakukan penmdingan meninggalkan rapat dan tidak 
akan kernbali lagi, barns mcmberitahukan hal itu kcpada Ketua, 

§ 2. Rapat tcrbuka. 

Pasal 26. 

(1) Rap at Badan Pekerja dapat mengarnbil tindakan terhadap ang 
gota, yang dcngan tidak mernberi kabar, dalam dua kali sidang bcrturut 
turu t, tidak merighadiri lebih dari separuh dari padajumlah semua rapat 
dalam tiap-tiap sidang. 

(2) Rap at dapat mengusulkan untuk mernperhatikan anggota ter 
sebur ; jjka ia dari sesuatu partai, maka dimintakan, supaya partw yang 
bcrsangkutan menggantikannya dengan lain wakil, jika ia bukan anggota 
partai, maka dimintakan kepada anggota-anggota Komite Xas ional 
Pusat yang mernilikinya, menggan ti anggota tersebut: 

(2) Anggota, yang sesudah datang menghadiri sidang, tetapi kemu 
dian akan pergi, dan tidak akan kcmbali lagi, hams memberitahukan 
maksudnya itu kepada Sekrerariat dengan disertai alasan-alasan yang 
cukup. 
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Pasal 33. 

(1} Tiap-tiap anggota yang hendak berbicara, harus mendapat ijin 
lebih dulu dari Ketua. 

BAB V. 
TENTANG PERUNDINGAN 

Pasal 22. 

( l) Supaya Iaporan-gahungan tentang sesuatu rancangan undang 
undang dapat segera disampaikan kepada Pemerintah, maka acara 
panitia-panitia-tetap harus ada persamaan dalam perundingan soal-soal, 
yaitu tentang waktu dan tentang rancangan, undang-undang yang di- 
bicarakan. - · 

(2} Untuk mengatur hal yang ditetapkan di atas ini, Ketua-Ketua 
Panitia mengadakan perundingan, 

. § 4. Penetapan acara. 

Pasal 31. 
(1) Acara untuk tiap-tiap sidang dirancang oleh Ketua Badan Peker 

ja bersama-sama dengan Ketua-Ketua Seksi. 
(2) Terhadap rancangan acara itu, dalam rapat tiap-tiap anggota 

dapat mengusulkan perubahan. 

§ 3. Rapat tertutup. 
Pasal 30. 

( 1) Rapat dapat rnemutuskan rnengadakan rapat tertutup atas 
usul Pemerintah, Ketua atau usul sekurang-kurangnya tiga orang ang 
gota. 

(2) Jika bermusyawarah secara tertutup, rapat dapat memutuskan, 
bahwa tentang hal yang dirundingkan dirahasiakan. 

(3) Hal merahasiakan itu harus diperhatikan oleh semua anggota 
dan juga oleh mereka yang turut mengetahui tentang yang dirundingkan 
itu . 

.Mencabut hal merahasiakan itu hanya boleh dilakukan oleh rapat 
yang bermusyawarah secara tertutup juga. 

( 4) Selanjutnya, jika dalam rapat tidak hadir, seorang stenografis, 
maka Sekretaris membuat catatan singkat tentang perundingan . 
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Pasal 36. 
(1) Jika perlu untuk menjaga ketertiban, Ketua menghentikan rapat 

a tau mengundurkannya pada hari yang lain. 
(2) Laman ya penghentian itu tidak lebih dari sat u jam; pengudur 

an pada hari yang lain itu tidak boleh lebih lama dari pada hari berikut 
nva, 

I 

( 3) Kalau perlu, Ketua dapat meminta pertolongan pihak kekuasaan 
yang berwajib untuk menjaga ketertiban clan keamanan dalam rapat. 

Pasal 35. 

( 1) Jika seseorang yang hadir dalam rapat mengucapkan perkataan 
yang menghina atau menyinggung perasaan atau ia berlaku mengganggu 
ketertiban, maka ia diperingatkan akan ketertiban oleh Ketua. 

(2) Jika seseorang pembicara menyimpang dari soal yang dirunding 
kan, maka Ketua memperingatkan hal itu kepadanya dan merninta, 
supaya ia kembali kepada soal yang dirundingkan. 

( 3) J ika seseorang anggota yang telah diperingatkan m asih terus 
mengeluarkan kata-kata yang menghina atau menyinggung perasaan, 
berlaku menganggu ketertiban, atau menyimpang dari soal perunding 
an, maka Ketua dapat melarang ia berbicara selama ada rapat tentang 
soal yang dibicarakan, 

( 4) Atas usul Ketua, maka selama waktu yang tertentu, rap at dapat 
melarang seorang anggota menghadiri rapat selanjutnya, bilamana ia 
dengan tingkah-lakunya mcngganggu rapat untuk menyelesaikan hal-hal 
dengan tcrtib, Terhadap usul itu tidak diadakan perundingan. Jika usul 
itu diterima, maka anggota itu wajib dengan segera meninggalkan 
ruangan rapat. 

Pasal 34. 

Kecuali dalam hal-hal yang istimewa menurut pendapat Ketua, 
Ketua memberi ijin untuk berbicara menurut catatan giliran perminta 
an. 

(2) Anggota berbicara berdiri pada tempatnya atau pada tempat 
yang tertentu untuk keperluan itu, 
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§ i. Dengan lisan. 
Pasal 39. 

( 1) Setelah perundingan tentang sesuatu soal selesai, maka rap at 
mulai memungut suara, 

(2) Jika pemungutan suara dilakukan seorang demi seorang 
(hoofdelijk), maka lebih dulu ditentukan dengan cara undian, dari 
nomor mana pada daftar-abjad akan dimulai pemungutan suara. 

(3) Untuk melaksanakan yang tersebut di atas, Ketua mengambil 
sepotong kertas bergulung dari sebuah kotak, yang berisi gulungan 
gulungan kertas, yang memuat nama serta nomor daftar-abjad dari 
anggota yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dimulai dari nomor 
tersebut. 

(4) Jika dipanggi seorang demi seorang, maka tiap-tiap anggota 

BAB VI. 
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA. 

Pasal 38. 
(1) Pada permulaan atau selama perundingan, Ketua dapat menen 

tukan berapa lamanya anggota-anggota dapat berpidato tentang sesuatu 
soal pembicaraan, kecuali, kalau rapat berpendapat lain. 

(2) Jika waktu yang ditentukan untuk berbicara telah Iampau, 
maka Ketua rneminta, supaya pembicara berhenti, Pembicara itu harus 
lah segera mengabulkan permintaan itu. 

Pasal 37. 

( 1) Pembicara pada giliran pertama memhentangkan pendapatnya 
dengan jalan membacakan pidatonya yang ditulis lengkap. 

( 2) Pembicara pada giliran berikutnya hams menyampaikan pokok 
pokok pidatonya kepada Sekretaris, sesudah ia Serpidato. 

(3) Anggota yang tidak berbicara pada giliran pertama boleh her 
bicara pada giliran kedua. 

(4) Anggota yang tidak berbicara pada giliran pertama atau kedua 
tidak boleh berbicara pada giliran ketiga, 

( 5) Anggota yang pada pembukaan sesuatu giliran tidak meminta 
dicatat namanya, tidak diperkenankan berbicara dalam giliran itu. 
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Pada tiap-tiap pemungutan suara tentang orang, Ketua mengangkat 
tiga anggota pencatat suara. Setelah Ketua memberitahukan jurnlah 
anggota yang hadir, nama pencatat suara yang pertama clan jumlah 
surat-suara, maka ber-turut-turut oleh pencatat sura yang pertama surat 
suara dibaca. Yang lain berdua mencatat suara-suara. Akhimya pencatat 
suara yang pertama mengumumkan hasil pernungutan suara. Tambahan- 

§ 2. Pemungutan suara. 

Tentang orang. 

Pasal 40. 

wajib memberikan suaranya dengan kata-kata "setuju" atau "tidak" 
dengan tiada tambahan apa-apa. Ucapan "blangko" tidak dibolehkan. 

(5) Jika suara tidak dipungut seorang demi seorang, pemungutan 
suara dapat juga dilakukan dengan cara duduk atau berdiri. Ketua mern 
beritahukan hasil pemungutan suara kepada sidang. 

Jika kurang terang hasilnya, atas pcrmintaan Ketua atau seorang 
anggota dapat hasil itu ditentukan dengan pernungutan suara secara 
memanggil seorang demi seorang. 

(6) Rapat dapat memutuskan pemungutan suara tertulis atau usul 
Ketua atau usu! dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota. 

(7) jika tidak diadakan pemungutan suara secara memanggil se 
orang demi seorang, maka tiap-tiap anggota berhak, dengan tidak mern 
beri alasan, meminta dicatat , bahwa ia tidak setuju. 

(8) Pada waktu akan mengadakan pemungutan suara, Ketua lebih 
<lulu mcmeriksa, apakah jumlah anggota yang hadir dalam rapat, masih 
sejumlah yang dimaksudkan pada pasal 29 ayat (1). 

(9) Putusan baru sah, jika diambil dengan suara terbanyak-mutlak. 
(10) Jika dalam sesuatu rapat, terhadap sesuatu usul, suara setuju 

sama .ban yak dengan suara tidak setuju, maka pembicaraan tentang usul 
itu diundurkan pada rapat berikut atau pada rapat yang ditentukan 
oleh sidang. 

(11) Jika pada rapat berikutnya ini suara setuju masih sama banyak 
dengan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan undian. 

(12) Untuk Ketua mempersilahkan seorang anggota mencabut 
sebuah nomor dari kotak yang tersebut pada ayat (3) pasal ini. Putusan 
jatuh kepada suara yang telah dikeluarkan oleh anggota yang mernpu 
nyai nomor itu. 
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Pasal 45. 

(1) Jilca pada pemungutan suara yang kedua tidak ada juga yang 
mendapat suara terbanyak. mutlak, maka pemungutan suara yang 
ketiga diadakan tentang empat orang yang memperoleh suara yang 
terbanyak. 

(2) Jika pada pemungutan suara yang kedua itu tidak. ad.a yang 
beroleh suara terbanyak mutlak dan : pada pemungutan suara itu 
hanya diberikan suara kepada dua atau tiga orang, maka pemungutan 
suara yang ketiga hanya terbatas pada dua atau tiga orang ini. 

Pasal 44. 
Jika tidak ada seorangpun yang mendapat surat suara terbanyak 

mutlak pada pemunguta.n suara yang pertama, maka diada.kan pemu 
ngutkan suara yang kedua, 

Pasal 43. 
( 1) Suara terbanyak. yang diperoleh, dinyatak.an tidak. sah, jika 

jumlah surat-suara yang masuk temyata melebihi jumlah anggota yang 
telah mengeluarkan suara. 

(2) Pemungutan suara tidak sah, jika jumlah surat-suara yang telah 
diisi dengan semestinya, ternyata kurang dari jumlah yang dimaksudkan 
pad.a pasal 29 ayat {I). 

Pasal 42. 
Untuk menetapkan suara terbanyak, mak.a surat-suara yang tidak 

diisi atau tidak diisi sebagaimana mestinya, tidak terhltung · dalam 
jumlah suara yang sah. 

Pasal 41. 
Untuk tiap-tiap calon d.iisi satu surat-suara, yang memuat nama 

calon dan keterangan yang diperlukan tentang calon itu. Jika ada 
keragu-raguan, maka rapat memutuskan. 

tambahan pada suara-suara yang tidak mengenai maksud pemungutan 
suara tidak dibacakan, sedang suara-suara yang diisi, dengan kata 
"blangko" dianggap tidak sah. 
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Sekurang-kurangnya tiga orang anggota dapat merninta persetujuan 

§ 2. Interperlasi 

Pasal 49. 

§ 1. Memajukan usul. 

Pasal 48. 

(1) Sekurang-kurangnya tiga orang anggota dapat merninta putusan 
kepada rapat tentang sesuatu hal, yang bersangkutan dengan soal yang 
sedang dibicarakan atau tentang sesuatu hal yang lain. 

(2) Rancangan putusan scperti yang dimaksudkan pada ayat (1) 
pasal ini, dengan disertai penjelasan, harus disampaikan k epada sekre 
taris. 

(3) Usul itu selekas-lekasnya baru dapat dibicarakan daiam rapat 
berikut. 

BAB VII. 
TENT ANG CARA ANGGOTA MEMPERGUNAKAN 

HAK~YA 

Pasal 47. 

( 1) J ika pada pemungu tan suara yang kedua a tau yang ketiga 
bclurn ada kepastian di antara siapa harus diadakan pemungutan suara 
lagi, atau pada pemungutan suara yang keernpat jumlah suara sama 
banyaknya, maka undianlah yang menetapkan. Dalam hal yang pertama 
pemungutan suara diulangi di antara calon-calon yang namanv a tersebut 
dalam dua surat-un dian, yangdiambil dari kotak-undian, sedang dalam 
hal yang kedua , yang dinyatakan terpilih, ialah calon yang namanya 
tersebut dalam surat undian yang diambil pertama kali. 

(2) Untuk melaksanakan putusan di atas ini, surat-surat undian 
dilipat dengan rapat, dimasukkan dalam kotak-undian oleh salah se 
orang pencatat suara dan oleh pencatat suara yang lain satu persatu dan 
dibacakan. 

Pasal 46. 

Jika masih belum juga diperoleh suara terbanyak mutlak pada 
pernungutan suara yang ketiga, maka diadakan lagi pemungutan 
suara keempat tentang dua orang, yang pada pernungutan suara ketiga 
itu beroleh suara )•ang terbanyak. 
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Pual 55. 
Kalau usul di atas ini diterima oleh rapat Badan Pekerja, maka 

putusan ini diberitahukan oleh Ketua kepada Kementerian atau J awat 
an yang bersangkutan. 

\ 

§ 3. Mengadakan pemungutan 
Pasal 54. 

Tiap-tiap usul untuk mengadakan pemungutan (anquete) oleh ang 
gota-anggota disampaikan kepada Ketua dengan surat yang ditanda 
tangani oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota. 

Pasal 53. 
Sehabis interpelasi, m.aka anggota-anggota Badan Pekerja merun 

dingkan jawab Wakil Pemerintah dalam rapat tertutup untuk menim 
bang tindakan apa yang kiranya perlu diambil lebih jauh. 

Pasal 52. 
Sesudah mendengar jawab-jawab Wakil Pemerintah, maka Ketua 

Bad.an Pekerja memberi kesempatan melanjutkan tanya-jawab ini sam 
pai instansi ketiga. 

Pasal 51. 
Jika pertanyaan-pertanyaan (interpelasi) ini dilakukan atas nama 

Badan Pekerja, maka dalam pertemuan dengan Wakil Pemerintah 
ialah Ketua Seksi yang bersangkutan yang memajukan pernyataan ini. 

Pasal 50. 
(1) Pertanyaan ini dapat dimajukan atas nama Badan Pekerja, asal 

semua pernyataan dirundingkan lebih dulu bersama-sama dalam rapat 
Badan Pekerja yang tertutup. 

(2) Jika dipandang perlu, pertemuan dengan Wakil Pemerintah 
dilakukan dalam rapat tertutup. 

rapat untuk meminta keterangan kepada Pemerintah tentang soal-soal 
yang tidak termasuk dalam acara pembicaraan. 
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Pasal 61. 

( 1) Selama Badan Pekerja bersidang, maka sekurang-kurangnya 
satu hari disediakan untuk anggota-anggota menerima rakyat yang ingin J 

merryampaikan keluh kesah, keberatan, pendapatan a.tau usul. Tamu- 
tamu ini diterima oleh masing-masing Seksi menurut sifat perkara yang 
disampaikan, 

(2) Untuk maksud ini, anggota-anggota Seksi harus hadir menurut 
giliran. 

BAB VIII. 
TL\'TA:\'G PERHUBUNGAN DENGAN RAKYAT 

Pertanyaan anggota dan jawab Pemerintah dibacakan, olch Ketua 
dalam rapat Badan Pekerja yang tertutup. 

Pasal 60. 

§ 4 . Memaju kan pertanyaan 
Pasal 59. 

Tiap-t iap anggota, untuk memperoleh keterangan, bcrhak memaju 
kan pertanyaan kepada Pemerintah dengan surat yang disampaikan 
kcpada Pemerintah dengan perantaraan Ketua. 

Pasal 58. 

( 1) Laporan anggota-anggota ini harus dibagikan kepada sernua 
anggota untuk kemudian dirundingkan dalam rapat tertutup. 

(2) Kesimpulan-kesirnpulan yang diambil dalam pcrundingan ini 
merupakan bahan bagi usu! atau rencana undang-undang dari pihak 
Badan Pekcrja kepada Pemerintah. 

Pasal 57. 
Anggota-anggota yang oleh rapat ditunjuk untuk mclakukan enquete 

ini mcnerima surat resmi dari Ketua Badan Pekerja. 

Pasal 56. 

Enquete ini dapat juga diusulkan sebagai tindakan sesudah melaku 
kan interpelasi yang tidak membcri kepuasan kcpada Badan Pekerja. 
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BAB IX. 
TENTANG PENINJAU. 

Pasal 62. 

(1) Segala tanda yang menyatakan persetujuan dan/atau celaan 
dari pihak peninjau dilarang. 

(2) Ketua menjaga, supaya larangan ini diperhatikan oleh peninjau 
dan supaya suasana selalu tenteram. 

(3) Jika ada pelanggaran, Ketua dapat meminta keluar orang yang 
mengganggu ketertiban atau peninjau semuanya. 

(4) Ketua berhak menyuruh mengelurkan peninjau-peninjau yang 
tidak memperhatikan permintaannya; jika perlu dengan meminta per 
tolongan kepada pihak kekuasaan yang berwajib. 
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Pasal 3. 
Selain dari surat kepercayaan yang dimaksudkan dalam pasal 2, 

maka oleh yang diangkat menjadi anggota Senat diserahkan pula 
kepada badan ini: 

a. surat bukti atau keterangan, diherikan oleh kekuasaan yang berhak, 
yang menyatakan bahwa anggota ini memenuhi syarat-syarat 
untuk keanggotaan yang ditetapkan dalam pasal 82 dari Konstitusi, 

b. suatu keterangan, dibuat sendiri oleh yang ditunjuk, yang berisi 
segala jabatan-jabatan umum yang dipegangnya. 

Pasal 4. 
Pemeriksaan surat-surat kepercayaan dari anggota-anggota yang 

barn masuk, diserahkan kepada suatu panitia, yang ditunjuk oleh Ketua 
Sementara yang termaksud dalam pasal 1, dan terdiri dari seorang 
Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. 

Pasal 5. 
(1) Sesudah surat-surat kepercayaan dan surat-surat lampirannya 

begitu pula keterangan-keterangan lain yang diperlukan diperiksa, maka 

Pasal 1 

{ 1) Selama Ketua Senat belum diangkat oleh Presiden, maka untuk 
sementara rapat-rapat diketuai oleh anggota yang tertua usianya. 

(2) Apabila Ketua Sementara yang tennaksud dalam ayat pertama 
berhalangan atau tidak ada, maka anggota yang tertua usianya diantara 
yang hadir bertindak sebagai Ketua Sementara. 

Pasal 2. 
Tiap anggota Senat yang baru ditunjukmembuktikan penunjukkan 

nya dengan menyerahkan suatu keterangan dari atau atas nama Peme 
rintah daerah-daerah-bagian, yang menunjuknya sebagai anggota Sehat, 
bahwa ia telah ditunjuk dengan mengingat ketentuan dalam pasal 81 
dari Konstitusi. 

BAB I. 
TENTANG PEMERIKSAAN SURAT-SURAT KEPERCAYAAN 

PERATURAN TATA TERTIB SENAT 
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 
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Pasal 9. 

( 1) Scccpatn ya, akan te t api sesudah sekur ang-kurangnya 16 anggota 
diterima clan hadir, rnaka Senat mulai dcngan pcnyusunan anJuran 

BAB II. 
TEYl.\:\G KETL\, SEKRETARIS. PA:\ITL\-PA:\ITIA DA:\ 

'.\lAJ.El.IS PERSL\PA~- 

§ 1. lcntang Kctu a. 

.-\p;1bila Sen.it rncmu tusk.an tidak mcncrima seo rang atau leb ih 
anggota yang t clah ditunju k , maka ia mcmbcritahu kan ha! ini kcpada 
Pcme rin r ah , y;111g· dcngan scgcra rucmprrxilah k an Pcm crin tah dacr ah 
dacrah bagian yang bcrsunzku tan un tuk mcruram bi! tindakan-tinrlakan 
Y'Lng pcrl u uu 111 k mcnunju k angµ;ota<mggota y;tng bin, sa tu clan lain ha! 
dcngan mcrnpcrhatikan apa \·ang dit ctapkan dalarn pasal 81 Ko ns titus i. 

Pasal 6. 

(1) Sctelah Panitia melapo rkan pcndaparnva, m aka rapat mcmutus 
kan t entang pcncrimaan orang-orang yang ditunjuk sebagai anggota 
Sen at. 

(2) Yang ditunjuk ditcrima scbagai anggota Sonat kecuali : 

a. Apubila surat-surat yang dipc rlih at kan t idak Icngkap , atau tidak 
merncnuhi svarat-syarat yang ditctapkan oleh pcratur an ini. 

b. apabila mcnurur pcndap.ir rapat dari sur.u-surat yang dipcrlihatk an 
tidak nyata dengan cu kup, bahwa \ aru; ditunju k mernenuhi syarat 
syarat yang diretapkan olch Koristitusi. 

Pasal 7. 
:\pabila mc ngcriai pcrncri ksaun surat-sur.u kcpcrcavaan atau sur at 

surat yang bcrt.ilian dcugan itu , Sonat mcnganggap pcrlu akun pcrnbuk 
Lian surat-sur.u a tau kctcran~;an-kctcrangan, m aka Senat rncrnpcrsilah 
kan Pcmcrinruh )up;n-a mcnuirirn kcpadanva surat-surat at au kctcranz 
an-kcterangan itu. . '" 

Pasal 8 . 

Panitia mernberikan laporan. 
(2) Surat-suat kcpcrcayaan rlan surat-surat yang bcrsangkutan de 

ngan itu, disimpan dalam Sck rctariat Scnat, discdiakan bagi para ang 
gota untuk dilihat. 
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untuk pengangkatan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 
( 2) Rapat untuk mengadakan penyusunan anjuran ini adalah ter 

buka, kecuali apabila rapat karena keadaan luar biasa memutuskan lain. 
(3) Ketua Sementara menetapkan tempat dan waktu diadakan rapat 

ini dan hal ini diberitahukan olehnya kepada anggota-anggota. 

Pasal 10. 
( 1) Pencalonan yang dimaksud dalam pasal 9 clilakukan dengan 

memasukkan daftar tertulis pada Ketua Sementara. 
(2) Setiap daftar mernuat nama (nama-nama) seorang atau lebih, 

Pasal 11. 
(1) Tiap daftar calon sebagai yang dimaksud dalam ayat pertama 

pasal 10, harus memuat nama ( nama-nams} dengan huruf latin dan - 
bila ada tambahan-tambahan yang perlu untuk menetapkan diri dari 
calon-calon itu, 

( 2) Daftar.itu harus ditanda-tangani oleh sedikit-d.ikitnya lima orang 
anggota Senat. 

(3) Disamping tanda-tangan harus disebutkan nama-nama penanda 
tanganan dengan humf latin dan apabila ada dengan sebutan-sebutan 
tambahan yang perlu untuk menetapkan dirinya. 

( 4} Tiap anggota tidak boleh menanda-tangani lebih dari satu daftar, 
Pasal 12. 

(1) Memajukan daftar sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 10 
harus dilakukan sendiri oleh seorang anggota atau Iebih, yang telah 
menanda-tanganinya, selambat-lambatnya satu jam sebehrm rapat, ter 
maksud dalam pasal 9, dimulai. 

(2) Apabila Ketua sementara berpendapat, bahwa suatu daftar 
tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
ini maka ia memperingatkan mereka, yang memajukan daftar tadi, atas 
hal itu ; apabila keterangan-keterangan yang d.iberikan oleh Ketua 
Sementara, tidak juga dipenuhi oleh yang menyampaikan daftar, maka 
Ketua Sementara berhak untuk menyatakan, bahwa daftar-itu tidak 
sah. 

(3) Ketua Sementara menyuruh secepat-cepatnya memperbanyak 
daftar-daftar, yang telah diterimanya dan yang tidak dinyatakan tidak 
sah, untuk dibagikan kepada para anggota yang hadir pada rapat yang 
dimaksudkan dalam pasal .9. 
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Apabila dianjurkan dua orang calon, maka Ketua Sernentara pada 
saat yang dimaksudkan dalam ayat tiga pasal 9, membcritahukan hal 
itu kepada rapat, dan kedua orang calon ini dianggap ditunjuk dalam 
satu penunjukkan calon untuk dianjurkan kepada Presiden bagi jabatan 
Ketua. PasaJ 15. 

( 1) Apabila dianjurkan lebih dari dua orang calon, ataupun dalam 
hal yang dimaksudkan dalam ayat kedua pasal 13,' diajukan i lebih dari 
satu orang calon, maka scgera pemungutan suara dimulai. 

(2) Pemungutan suara itu bersifat rahasia clan dilakukan dengan 
surat-pemunguta.n suara yang tidak ditanda-tangani, yang mernuat narna 
semua ca.Ion dengan dicantumkan menurut urutan alfabct. Di muka 
nama setiap calon digambar sebuah segi empat. 

(3) Pemungutan suara tidak sah, jikalau jumlah surat pemungutan 
suara yang terdapat dalam kotak pemungutan-suara lebih bcsar dari 
pada jurnlah yang berhak memilih. Jika demikian maka dengan segera 
diadakan lagi pemungutan suara, 

Pasal 16. 

(1) Setia.p orang yang berhak memberikan suara ha.nya dapat 
memberikan suara kepada satu orang calon saja, hal mana dilakukan 

Pasal 14. 

(I) Apabila yang dianjurkan hanva seorang cal on saja, maka pada 
waktu, t ermaksud dalam ayat ketiga pasal 9, Kctua Sernentar a mern 
bcritahukannya kepada rapat, dan calon ini denga.n penca.lonan scorang, 
dia.nggap sebaga.i telah ditunjuk un tuk dianjurkan kepada Presiden 
supaya diangkat jadi Ketua. 

(2) Apabila demikian, maka untuk rnenetapkan calon kedua yang 
aka.n diajukan kepada Presidcn, dengan segera rapat ditunda untuk 
mernberi kesernpatan kcpada para anggota untuk pencalonan kedua 
scgala sesuatu berdasarkan ketentua.n dalam pasal-pasai 2, l 0, 11 clan 12 
peraturan ini. 

(3) Apabila ternyata, bahwa pada pcncalonan kedua ini hanya 
dia.njurkan satu orang calon saja, maka setclah rapat dibuka kernbali, 
Ketua sementara memberitahukannya clan calon ini dengan pencalonan 
seorang, dianggap telah ditunjuk untuk di samping calon, yang dalam 
tingkatan pertama telah ditunjuk, dianjurkan kepada Prcsidcn supaya 
diangkat jadi Ketua. 

Pasal 13. 
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Pasal 18. 
(1) Calon yang mendapat suara terbanyak yang rnutlak, dinyatakan 

telah terpilih untuk dianjurkan kepada Presiden bagi jabatan Ketua. 
(2) Apabila dua orang calon masing-masing mendapat sekurang 

kurangnya 40% dari jumlah suara yang sah, maka kedua calon itu dinya 
takan telah terpilih. 

(3) Apabila tidak ada calon yang mendapar suara terbanyak yang 
mutlak dari.jurnlah sufU'a yang sah dan pula tidak ada dua orang calon 
yang masing-masing ·· mendapat sekurang-kurangnya 40% dari jumlah 
suara yang sah, maka dengan segera diadakan lagi pemungutan suara 
antara semua calon; dalam hal ini maka ayat pertama dan kedua dari 
pasal ini sama berlaku. 

( 4) Apabila sesudah pemungutan suara kedua ini belum juga ada 
calon yang mendapat suara terbanyak yang mutlak dari jumlah suara 
yang sah, dan pula tidak ada dua orang calon yang masing-masing 
mendapat suara sah 40%,1 diadakan lagi pemungutan suara kedua kali, 

Pasal 17. 

( 1) Setiap kali diadakan pemungutan suara, maka.Ketua Sementara 
menunjuk dua orang anggota sebagai pemungut suara. 

(2) Sesudah Ketua Sementara mengumumkan jumlah anggota rapat 
yang telah menanda-tangani daftar-hadir maka berturut-turut surat 
surat pemungutan-suara dibaca olehnya. 

Kedua pemungut-suara menyatakan suara-suara itu. 

dengan jalan memberikan wama hitam dalam segi empat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal di atas , di rnuka nama calon yang disukainya. 

(2) Daftar pemungutan-suara, di mana terdapat lebih dari satu 
segi empat yang diberi warna hitam tidak sah; demikian pula daftar 
pemungutan-suara yang ditanda-tangani tidak sah. 

(3} Suara yang diberikan kepada orang yang namanya tidak terda- 
pat pada daftar calon, dinyatakan tidak sah. , 

( 4) Apabila ada hal yang diragukan maka rapat memutuskan, apabi 
Ia suara-suara sama berat, maka Ketua memutuskan, 

(5) Untuk menetapkan jumlah suara yang diberikan dengan sah, 
sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 18 dan 19, maka surat pemu 
ngutan-suara yang tidak diisi, demikian pula yang dinyatakan tidak 
sah, tidak dimasukkan jurnlah suara yang diberikan dengan sah, 
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dalam hal mana calon y<uig mcndapat suara paling sedikit tak dapat 
tu rut pilihan lagi; jika ada lcbih clari cnarn tmmg calon, rnaka yang 
dipcrtahunkan en am calon yang mendapai suara tcrbanyak; ayat 
pertama clan kcclua dari pas al ini di sini bcrlaku pula. 

( 5) Jika juga set clah pemungu tan suara kctiga tak ada cal on yang 
mcnc!apat suara t erbanyak yang mutlak dari suara yang sah , clan pula 
tak ada dua orang calon yang rnasing-rnasing rnendapat µaling sedikit 
40'/o dari suara yang sah , maka diadakan pernungutan suara lagi, dalarn 
hal mana calon yang mcndapat suara paling sedikit tak dapat dipilih 
lagi; ayat pertarna clan kedua dari pasal ini herlaku pula dalam ha! ini. 
Hal ini dijalankan terns denga.n cara yang sama sehingga seora.ng calon 
mendapat suara tcrbanyak yang mutlak , ataupun dua orang calon 
masing-masing mendapat paling sedikit 40% dari suara yang sah. 

Pasal 19. 

( 1) Jika sct clah ha! termaksu d dalam pasal 18, hanya seorang cal on 
dinyatakan terpilih , maka diadakan lagi pe mungutan suara ant ara calon 
calon yang belum dinyatakan terpilih ; mcrcka y<mg dalam pcrnungutan 
suara ini me ndapat suara terbanyak yang mutlak dari suara-suara 
yang sah dinyatakan telah terpilih. 

(2) Jika se telah pcmungutan suara ini tak ada cal on yang mendapat 
suarat tcrbanyak yang mutlak dari suara-suara yang sah, maka diadakan 
lagi pemungutan suara, dalam hal mana calon yang mendapat paling 
sedikit suara yang sah , tak dapat dipilih lagi; jika jumlah calon lebih 
dari tiga orang, maka hanya tiga calon dipertahank an yang meridapat 
suara terbanyak. 

(3) Jika setelah diadakan pemungutan suara lagi scbagaimana tcr 
maksud dalam ayat tadi pasal ini, tak ada calon yang rnendapat suara 
terbanyak yang mu tlak dari suara yang sah, diadakan pemungutan 
suara kembali, dalarn ha! mana calon yang rncndapat suara paling se 
dikit, tak dapat dipilih lagi, ha! ini dila.ngsungkan sampai salah seorang 
calon mendapat suara terbanyak yang mutlak dari suara-suara yang sah. 

Pasal 20. 

(1) Setelah menurut ketentuan dalam pasal 18 clan 19 dua orang 
calon ditunjuk, yang akan dirnasukkan namanya dalam daftar penca 
lonan untuk jabatan Ketua, yang akan diajukan kcpada Presidcn, rapat 
dapat mengambil keputusan bahwa seorang calon atau lebih akan 
ditambahkan lagi dalam daf.tar pencalonan ini, 
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Pasal 24. 
( 1) Setelah diadakan pengangkatan Ketua, maka dengan segera 

ditunjuk seorang Wakil Ketua yang tennaksud dalam pasal 85 ayat (5) 
dari Konstitusi. - 

(2) Ayat kedua clan ketiga dari pasal 9 peraturan ini berlaku pula 
bagi rapat ini. 

Pasal 23. 
( 1) Anjuran yang tersusun b erdasarkan apa yang ditetapkan dalam 

pasal-pasal di atas disampaikan secepat-cepatnya kepada Presiden. 
(2) Bilamana pengangkatan oleh Presiden tidak diterima oleh yang 

diangkat, maka dibuat suatu anjuran baru, untuk hal mana ketentuan 
ketentuan dari peraturan ini berlaku pula. 

·, 

( 1) Seteleh pemilihan selesai, maka Ketua Sementara mengumum 
kan hasilnya. 

(2) Dari pemilihan dibuat suatu protokol yang ditanda-tangani 
oleh Ketua Sementara dan para anggota, yang termaksud dalam ayat 
pertama pasal 19. 

Pasal 22. 

Pasal 21. 
( l) Setelah ditunjuk sejumlah calon yang diperlukan untuk daftar 

pencalonan, maka rapat memutuskan apakah dalam daftar pencalonan 
ini akan dinyatakan sesuatu keinginan yang khusus. · 

(2) Jika diputuskan bahwa tak akan dinyatakan keinginan yang 
khusus, maka nama-nama calon yang dipilih dimasukkan dalam daftar 
pencalonan menurut alpabet. 

(3) Jika diputuskan, bahwa memang akan dinyatakan keinginan 
yang khusus itu, maka nama-nama dimasukkan dalam daftar pencalon 
an menurut urutan pernilihan, jik.a dua orang bersama-sama terpilih, 
maka diadakan pemungutan suara antara mereka, dan calon yang men 
dapat suara terbanyak dimasukkan namanya dalam daftar pencalonan 
di atas nama calon lainnya. 

(2) Jika diputuskan demikian, maka cara bekerja yang termuat 
dalam pasal 19 diulangi sampai ditunjuk sekian calon sebanyak yang 
telah diputuskan untuk dimasukkan namanya dalarn daftar pencalonan, 
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Pasal 28. 
( 1) Ketua mengatur dan mernimpin pekerjaan Scnat dan merncliha 

ra k etertiban dalam pcrmusyawaratan; ia b erk ewajiban untuk memper 
hatikan sungguh-sungguh peraturan ini. 

(2) Selain dari pada itu termasuk pada tugas Ketua a.I. mcmbcri 
kescrnpatan herbicara, mengajukan soal-soal yang harus diputuskan 
oleh Senat, mengumumkan hasil pemungutan suara dan menjalankan 
kcputusan-keputusan yang diambil oleh Senat. Satu clan lain hal dengan 
mempcrhatikan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam Peraturan 
ini mcngenai hal tcrsebut. 

Pasal 27. 

(1) Apabila Ketua berhalangan atau tidak ada, maka ia diganti 
oleh Wakil Ketua. Apabila Wakil Kctua inipun bcrhalangan atau tidak 
ada , maka anggota yang usianva paling tinggi di antara angota-anggota 
yang hadir untuk sernentara hertindak sebagai Kctua. 

(2) Apabila jabatan Ketua atau jawabat an Wakil Ketua menjacli lo 
wong, maka Senat secepat mungkin menunjuk Ketua atau Wakil Ketua 
yang lain; pasal-pasal 9 sampai dengan 26 sama berlaku bagi penunjuk 
kan ini. 

Sesudah pernilihan Wakil Kctua s elesai, maka hasilnya diberitahu 
kan kcpada presiden. 

Pasal 26. 

Pasal 25. 

(1) Pencalonan untuk pcnunjukkan ini dilakukan dcngan tulisan 
dalam rapat yang termaksud dalam pasal 24. 

(2) Ayat pe rtama pasal 13, clan pasal-pasal 15, 16 dan 17 ayat per 
tama pasal 10, ayat kedua clan ketiga pasal 19 clan 22 berlaku pula bagi 
pernilihan ini. 

(3) Bilamana seorang calon tidak menerima pcrnilihannya, maka 
namanya dicoret dari daftar calon-calon, clan penyclesaiannva, yang 
tcrrnaksud dalarn ayat kedua clan ketiga pas al 19 dilanjutkan t erus , 
sampai seorang calon lain mendapat jumlah suara yang dipcrlukan. 

( 4) Bilamana set el ah di] akukan pcncoretan cal on pertama yang 
terrnaksud dalam ayat ketiga pasal ini, hanya tinggal seorang cal on saja, 
maka calon ini dinvatakan tclah terpilih. 
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§ 3. Tentang Panitia-panitia. 

Pasal 33. 
( l) Senat mengangkat secepat-cepatnya dari antara anggota-anggota 

nya sebuah Paniria Permusyawararan, yang terdiri dari Ketua Senat 

Pasal 32. 
( 1) Selama belum dilakukan pengangkatan Sekretaris, maka ke 

wajiban clan kekuasaan Sekretaris dilakukan oleh seorang pegawai yang 
diangkat oleh Pemerintah, 

(2) Senat menentukan saat bilamana pegawai Pemerintah, yang 
dimaksud dalam ayat pertarna, menyerahkan segenap atau sebagian dari 
tugas dan kekuasaannya kepada Sekretaris yang diangkat oleh Senat. 

Pasal 31. 
(I) Sekretaris mengurus segala apa yang termasuk urusan dalam 

dari Senat; segenap pegawai yang bekerja pada Senat ada di bawah 
prmpmnya. 

( 2) Majelis-majelis Persiapan, dan Panitia-Panitia sedapat-dapatnya 
dibantu oleh Sekretaris, Ajun Sekretaris atau pegawai-pegawai lain dari 
Senat. 

§ 2. Tentang Sekretaris. 
Pasal 30. 

(1) Senat mengangkat Sekretarisnya sendiri dan pula, jika perlu, 
seorang atau lebih Ajun Sekretaris, 

(2) Sekretaris dan Ajun Sekretaris (2} tidak boleh merangkap ke 
anggotaan Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Jika Sekretaris berhalangan atau tidak ada, maka Ajun Sekre 
taris melakukan pekerjaannya; jikalau Ajun Sekretaris (2} pula her 
halangan atau tidak ada, maka Panitia yang dimaksud dalam pasal 34, 
mengangkat seorang pengganti yang untuk sementara menggantikan 
pekerjaan Sekretaris. 

Pasal 29. 

Selama permusyawaran Ketua hanya dapat berbicara untuk menun 
jukkan duduk perkara yang sebenarnya dari selisih faham atau untuk 
mengembalikan permusyawaratan itu kepada jalan yang benar, apabila 
menyimpang. 
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§ 4. Tentang Majclis Persiapan 

Pasal 36. 

Menurut keperluannva Senat menctapkan Majelis-majelis Persiapan 
untuk urusan-urusan yang tertentu atau kumpulan beberapa urusan; 
Majelis ini terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sekurang 
kurangnya empat orang anggota. 

Pasal 3:°">. 

(l) Panitia-panitia Iain dibentuk oleh Senat, apabila rernyata di 
butuhkan. 

(2) Ketua Senat bcrhak untuk h adir dan bcrbicara da1am rapat 
Panitia-panitia yang dibentuk oleh Senat. 

Pasal 34. 

(1) Senat mengangkat selekas-lekasnya dari antaranva sebuah Pani 
tia Rumah Tangga, yang terdiri dari Ketua Seriat sebagai anggota 
merangkap Ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota, 

(2) Panitia Rumah Tangga melakukan pcnilikan tertinggi atas 
pengurusan yang dimaksud dalam pasal 31 . 

(3) Panitia tersebut mengangkat dan mernberhcntikan pegawai 
pegawai Senat terkecuali Sekretaris dan Ajun Sekrctaris (2). 

( 4) Panitia tcrsebut setiap tahun rnerancangkan anggaran belanja 
yang diajukan oleh Kctua kep ada Pemerintah. 

( 5) Panitia tersebut mcmutuskan perselisihan-perselisihan, yang 
timbul mengenai isi Iaporan-Iaporan resmi, 

sebagai anggot a merangkap Ketua clan sekurang-kurangnya empat orang 
anggota. 

( 2) Set el ah mernberitahukan dengan tulisan dan dengan ijin Ketua, 
maka, untuk rapat-rapar Panitia tcrtentu, setiap anggota Panitia Permu 
syawaratan berhak menunjuk seorang anggota Scnat yang lain untuk 
mewakilinya. 

(3) Panitia Permusyawaratan pada umumnya berwajib mengadakan 
Permusvawarat an dengan Pemerintah mengenai sernua urusan, apabila 
hal itu dianggap perlu oleh Pemerintah atau oleh Scnat. 

( 4) Ketua dapat mempersilahkan Panitia Permusyawaratan mem 
berikan nasihat kepadanya dalam scrnua hal yang dianggap perlu olch 
nya. 
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Pasal 41. 
Dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Majelis Persiapan, maka 

para anggota Senat berh~ untuk mengemukakan kepada Majelis 
tersebut dengan tulisan segala hal yang mengenai sesuatu usul yang 

Pasal 40. 
Peraturan pikiran dalam Majelis Persiapan dianggap bersifat rahasia. 

Pasal 39. 

( 1) Semua usu! yang oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan 
Rakyat disampaikan kepada Senat, sedapat-dapatnya dicetak dan terus 
dibagikan kepada para anggota Senat. 

(2) Apabila Ketua berpendapat, seberapa boleh setelah bennufakat 
dengan Panitia Pennusyawaratan sebagai yang termaksud oalam pasal . 
33, bahwa usul itu harus diperiksa terlebih dahulu, sebelumnya dihica 
rakan oleh rapat lengkap, maka ia menyampaikan usul ini kepada salah 
suatu Majelis Persiapan yang termaksud dalam pasal 36. 

(3) Para anggota Senat diberitahukan oleh Ketua tentang pengirim 
an suatu usul kepada suatu Majelis Persiapan. 

BAB III. 
TEN~G PEMERIKSAAN PERSIAPAN 

Pasal 37. 

( 1) Majelis Persiapan dalam rapatnya yang pertama memilih seorang 
Ketua dan seorang Wakil Ketua. · 

(2) Selama belum diadakan pemilihan Ketua, begitu pula apabila · 
Ketua atau Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada, maka anggota yang 
tertua usianya mengetuai rapat-rapat untuk sementara. 

(3) Basil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua ini diberitahukan 
kepada Ketua Senat, yang melaporkan ini selanjutnya kepadaSenat, 

Pasal 38. 
Majelis-majelis Persiapan mengangkat seorang dari anggotanya, 

atau setelah musyawarah dengan Ketua, salah seorang pegawai Sekre 
tariat sebagai pelapor, 

Kenia Majelispun dapat merangkap sebagai pelapor. / 



44 

Pasal 45. 

( 1) Majelis Persiapan yang dimaksudkan dalam ayat kedua pas al 
39 secepat-cepatnya membuat sebuah Iaporan, yang merriuat ikhtisar 
dari perundingan-perundingan yang telah diadakan itu, hasil-hasil 
dari pemeriksaannya clan apabila dilakukan Permusyawaratan dengan 

Pasal 44. 

Majelis-majelis Persiapan dengan perantaraan Ketua Senat dengan 
membcritahukan alasan-alasannya dapat mcngundang scorang atau 
lebih dari para Menteri atau kuasa-kuasanya untuk mengunjungi suatu 
atau bcberapa rapat Dengan perantaraan Ketua Senat, Majelis selanjut 
nya berhak untuk berhubungan dengan tulisan dengan seorang Menteri 
atau lebih. 

Pasa1 43. 
Para anggota Scnat bcrhak menghadiri rapat-rapat Majelis Persiapan 

kecuali rapat-rapat yang mernbicarakan laporan, yang disusun oleh 
pelapor. Anggota-anggota yang mengirimkan pendapat-pendapatnya 
dengan tulisan berhak untuk turut serta dalam perundingan-perunding 
an. 

Pasal 42. 

( 1) Majelis Persiapan mcnctapkan waktu yang dirnaksud dalam 
pasal di atas, dalam tempo delapan h ari sesudah usul yang dimaksud 
dalam pasal 39(2) disampaikan. 

(2) Sehabisnya waktu yang termaksud dalam pasal 41, maka sc 
cepat-cepatnya Majelis Pcrsiapan bcrkurnpul, akan tctapi selambat 
lambatnya dalam waktu 14 hari. 

Demikian rnaka dalam rapat ini diumurnkan catatan-catatan yang 
diterirnanya. 

( 3) Apahila Majelis b erpendapat , bahwa urusan itu b elurn masak 
untuk dibicarakan Iebih lanjut, maka rapat diundurkan sampai saat 
yang akan ditetapkan oleh Pani tia, 

Pengunduran demik ian dibcritahukan kepada Ketua Senat. 

disarnpaikan kepadanya. 
Waktu yang ditetapkan itu diberitahukan kepada Ketua Senat, yang 

kernudian memberitahukannya lagi kepada para anggota. 
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Pasa1 49. 
(1) Setelah pemeriksaan persiapan selesai, Ketua Senat menentuk.an 

hari apa perundingan umum mengenai usul akan dimulai, 
(2) Ketua herhak menyerahkan penetapan hari yang termaksud 

dalam ayat pertama kepada Senat; Senat berhak untuk mengadakan 
robahan dalam hari yang telah ditetapkan oleh Ketua, 

Pasal 48. 
(1) Apabila, sesudah ada jawaban dari Pemerintah, dan sesudah 

bennusyawarah dengan Ketua Senat, Majelis Persiapan berpendapat, 
bahwa masalah itu cukup dipersiapkan untuk pembicaraan umum, 
maka Panitia dapat mengeluarkan sebuah laporan tambahan, 

(2) Apa yang ditetapkan dalam pasal-pasal 45 sampai dengan 47 
berlaku pula bagi laporan-tambahan ini, 

Pasal 47. 

Jawahan Peznerintah yang diterima atas laporan seksi, sedapat 
dapatnya dicetak dibagi-bagfkan kepada para anggota. 

Pasal 46. 

Laporan itu sedapat-dapatnya dicetak dibagikan kepada para ang-'. 
gota Senat, dan dengan perantaraan Ketua disampaikan kepada Peme 
rintah, untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah, akan menja 
wabnya dengan tertulis, Dalam hal yang termaksud dalam pasal 133 (1) 
sub a, maka laporan -itu dikirirnkan pula kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Pemerintah, pula sebuah laporan tentang permufakatan dengan tulisan 
atau secara lisan, begitu pula tentang hasil-hasilnya, 

(2) Dalam laporan yang tennaksud dalam ayat ·pertama, Majelis 
mengemukakan pula perobahan-perobahan dalam usul yang mungkin 
perlu. · 

( 3) Apabila diminta, dalarn laporan disebutkan pendapat-pendapat 
seseorang anggota. 
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Pasal 53. 

Sesudah pembuk.aan rapat, Ketua mengumumkan surat-sur at yang 
masuk memajukan kepada Senat, keputusan-keputusan yang berdasar- 

Pasal 5 2. 
(I) Jikalau setengah jam sesudah waktu yang ditetapkan untuk 

pembukaan rapat jumlah anggota yang diperlukan belum juga hadir, 
maka Ketua membuka pertemuan clan rnempersilahkan mernbaca narna 
anggota-anggota yang hadir. la dapat myngumumkan surat-surat yang 
masuk. 

(2) Kemudian r apat diundurkan oleh Ketua sampai saat' yang 
ak.an ditentukan lagi. 

PasaJ 51. 

( 1) Tiap kali menghadiri r apat , setiap anggota mcnanda-tangani 
daftar-hadir menurut urutannya. 

(2) Apabila daftar-hadir, sesudah waktu berkumpul yang dimaksud 
kan dalam pasal di atas, telah ditanda-tangani oleh lebih dari setengah 
jumlah anggota yang turut dalam sidang, maka Ketua membuka rapat. 

( 3) Daftar-hadir yang dimaksudkan dalam ayat pertama diletakkan 
di atas meja Sekretaris supaya ditanda-tangani oleh anggota-anggota 
yang datang kemudian. 

§ 1. Tentang permulaan rapat-rapat. 

Pasal 50. 

( 1) Ketua memanggil Senat berkumpul sctiap kali di pan dang 
perlu olehnya, ataupun jikalau Pernerintah atau sekurang-kurangnya 
lima orang anggota Senat, menghcndaki hal itu, dcngan mcngajukan 
sebab-sebabnya. 

(2) Waktu b erkumpul adalah pukul 09.00 pagi kecuali jika Ketua 
menimbang bermanfaat untuk- mcnetapkan pertemuan itu lebih pagi 
a tau lebih siang, at au pun jikalaii Senat memutuskan sccara lain. 

(3) Untuk mcneruskan suatu rapat atau mengadakan rapat sesudah 
pukul 14.00 diperlukan keputusan Senat. 

BAB IV. 
TE:\'T A.'l'G RAP AT-RAP AT TERB CKA 
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Pasal 56. 
( 1) Sampai suatu saat yang harus ditetapkan oleh Ketua, setiap 

anggota mendapat kesempatan untuk mengadakan perubahan dalam 
laporan tentang pidatonya, akan tetapi hal itu tidak boleh merubah 
maksud pidatonya. 

(2) Sesudah saat, yang dimaksudkan dalam ayat pertama, maka 
Risalah resmi selekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua setelah bermusya 
warat dengan Panitia Rumah Tangga, yang dimaksud dalam pasal 34. 

§ 3. Tentang perundingan. 
Pasal 57. 

(1) Dalam permusyawaratan dipergunakan bahasa Indonesia. . - 

Pasal 55. 
(1) Sesudah rapat selesai maka selekas-lekasnya kepada anggota, 

demikian pula kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dikirimkan 
Risalah resmi sementara. 

(2) Dalam hal yang termaksud dalam pasal 133 (1) sub a. dari 
Konstitusi, maka Risalah ini disampaikan pula kepada Dewan Perwakil 
an Rakyat. 

§ 2. Tentang Risalah Resmi 
Pasal 54. 

( 1) Untuk setiap rapat terbuka dibuat Risalah resmi. Risalah ini 
berisi turunan (weergave) tulisan cepat dari Permusyawaratan-permu 
syawaratan yang telah dilakukan. 

(2) Rhalah resmi selanjutnya memuat nama anggota-anggota yang 
telah menanda-tangani daftar hadir yang dimaksud dalam pasal 51 dan 
nama anggota-anggota yang dalam pemungutan suara menyatakan 
setuju atau tidak setuju, memuat pula ikhtisar tentang isi surat-surat 
yang masuk, uraian semua pengumuman, pemberitahuan dan usul yang 
telah diajukan clan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Senat 
atau oleh Ketua, 

kan sifat surat-surat itu, Apabila Ketua, ataupun Senat menganggap 
perlu, maka surat-surat ini dicetak dan dihagikan · kepada anggota 
anggota; setidak-tidaknya surat-surat itu disediakan untuk dibaca oleh 
anggota-anggota selama dua ka1i dua puluh em pat jam. 
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Pasal 62. 

{ 1) Apabila seorang pernbicara mcnyimpang dari pokok pernbicara 
an, maka hal ini diperingatkan oleh Ketua kepadanya dan ia diminta 
supaya kcrnbali kepada pokok pembicaraan. 

Pasal 61. 

Pembicara tidak bolch diganggu selama ia bcrpidato, kecuali menu 
rut ketentuan-kctcntuan peraturan ini. 

Pasal 60. 

(1) Kctua mernberi kesempatan untuk bicara menurut urutan 
permintasn, kecuali apabila ia menimbang, untuk kepentingan perun 
dingan , hams menyimpang. 

(2) Urutan giliran bicara dapat dilanggar, jikalau seorang anggota 
minta bicara untuk hal-hal perseorangan atau untuk mengajukan 
usul tata-rertib mcngcnai penmdingan usul yang sedang dibicarakan. 
Kctua tidak memberikan kcsempatan bcrbicara untuk hal-h al pcr 
seorangan, sebclum diberikan pcnguraian sernentara tentang hal ter 
sebut. 

(3) Suatu usul mcngenai tata-tcrtib, sebagaimana dirnaksud daJam 
ayat kedua , harus diajukan atau disokong oleh sekurang-kurangnya tiga 
anggota yang hadir, agar supaya dapat menjadi pokok perundingan; 
hal ini berlaku pula bagi usul untuk menunda pcnmdingan. 

Pasal 59. 

( 1) Anggota bcrbicara dcng<m bcrdiri di tempatnya atau di tempat 
yang sengaja discdiakan untuk berbicara. 

( 2) A pabila dimi nta oleh Ketua, maka pe mbiara harus bicara dari 
tempat yang ditunjuk untuk maksud it u. 

Tak ada anggota yrn1g bcrbicara, scbclurn minta chm mendapat 
ijin dari Ketua, 

Pasal 58. 

(2) Kctua berhak untuk rnenyimpang dari apa yang ditentukan 
dalam ayat pertarna, apabila hal itu dianggap pcrlu atau baik olchnya. 
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Pasal 65. 

( 1) Anggota, bagi siapa berlaku ketentuan dalam ayat pertama 
pasal 64, diharuskan meninggalkan gedung Senat dengan segera, 

PasaJ 64. 
(1) Ketua dapat melarang seorang anggota, bagi siapa pasal di muka 

berlaku, juga anggota lain, yang melakukan perbuatan-perbuatan 
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal itu, untuk menghadiri terns 
rapat di mana hal demikian itu terjadi. 

(2) Atas usul Ketua rapat dapat melarang seorang anggota, yang 
oleh Ketua telah dicabut kesempatannya untuk terns menghadiri rapat 
menurut ayat satu dari pasal ini, untuk menghadiri rapat-rapat, selama 
waktu yang harus ditetapkan oleh rapat. Mengenai usul ini tidak diada 
kan perundingan. 

(3) Waktu selama seorang anggota dilarang hadir dalam rapat-rapat 
Senat, tidak dapat melebihi masa sidang seterusnya, 

Pasal 63. 

( l) Apabila seseorang yang hadir dalam rapat tidak mempergunakan 
kesempatan yang dimaksudkan dalam ayat kedua pasa1 di atas, ataupun 
terus menyimpang dari pokok pembicaraan, mempergunakan per 
kataan-perkataan yang menghina, mengganggu ketertiban atau meng 
anjurkan perkataan-perkataan yang tidak sah, maka Ketua dapat men 
cabut kesernpatannya untuk berbicara, 

(2) Seorang anggota, yang berdasarkan ayat pertama pasal ini 
dicabut kesempatannya untuk berbicara, tidak boleh turut bicara lagi 
tentang usul yang sedang dibicarakan dalam rapat itu, 

(2) Apahila seorang yang hadir dalam rapat mempergunakan 
perkataan-perkataan yang tidak sopan atau menghina, mengganggu 
ketertiban atau mengajurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
yang tidak sah, maka ia oleh Ketua dinasehati dan diperingatkan supaya 
tertib kembali. Dalam hal demikian Ketua dapat memberi kesernpatan 
kepada pernbicara untuk menarik kembali perkataan-perkataan yang 
menyebabkan ia diberi peringatan itu, Jikalau pembicara memperguna 
kan kesempatan ini, maka perkataan-perkataan tersebut, tidak dimuat 
dalam risalah rapat resmi tentang perundingan itu. 
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Pasal 70. 

Sela.in dari yang mengajukan usul yang sedang dibicarakan, maka 
tiada seorang anggota lain berbicara dua kali tentang hal yang sama, 
kecuali apabila Senat mengijinkannya. 

Pasal 69. 

( 1) Permusyawaratan tentang pasal-pasal dilakukan menurut 
urutannya, kecuali bilamana isinya atau hubungannya dengan lain-lain 
pasal dan perubahan memerlukan urutan yang lain. 

(2) Senat dapat memutuskan supaya permusyawaratan tentang 
suatu pasal dibagi-bagi, bilamana usul itu memuat berbagai paragrap, 
ayat atau kalimat. 

Pasal 68. 

Pada pemandangan umum tentang suatu soal hanya dibicarakan 
tujuan umum clan garis besar soal itu. 

Senat dapat juga menetapkan perrnusyawaratan tersendiri mengenai 
tiap-tiap bagian pokok dari usul itu. 

Pasal 67. 

Permusyawaratan tentang suatu usul mernpunyai dua bagian: per 
tama permusyawaratan itu mengenai hal-hal yang umum saja, kemudian 
mengenai pasal-pasal atau bagian-bagian yang khusus kecuali apabila 
Senat menetapkan lain. 

/ 

Pasal 66. 

( 1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia menunda atau 
mengundurkan rapat. 

(2) Penundaan itu umumnya tidak lebih lama dari satu jam, sedang 
pengunduran tidak lebih lama dari hari kerja yang berikut. 

(2) Anggota, bagi siapa berlaku ketentuan dalam ayat kedua pasal 
64, tidak boleh mgninjak lagi gedung Sen at sebelum lampau waktu 
sclama ia di1arang menghadiri rapat-rapat. 

( 3) Jika perlu Ketua berkewajiban untuk mernaksa anggota yang 
dilarang hadir itu, meninggalkan gedung, pula untuk mengeluarkannya 
dari gedung, apabila selama waktu larangan ia menginjak gedung ter 
sebut. 
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Pasal 73. 
(1) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembicaraan 

telah cukup ditinjau dari beberapa sudut, maka ia mengusulkan kepada 
Senat supaya permusyawaratan ditutup. Usul ini tidak diperbincang 
kan, 

(2) Penutupan permusyawaratan dapat pula diusulkan oleh paling 
sedikit tiga orang anggota yang hadir dalam rapat. Usul semacam itu 
tidak usah beralasan dan tidak diperbincangkan. 

(3) Sebelum usul untuk menutup sesuatu pennusyawaratan di 
putuskan, maka Ketua menanyakan kepada Menteri-menteri atau kepa 
da kuasa-kuasanya yang hadir, apakah mereka ingin berbicara lagi ten 
tang soal yang sedang diperbincangkan. 

( 4) Ketua dapat mengijinkan, bahwa seorang anggota setelah per 
musyawaratan ditutup, memberikan keterangan singkat dalam waktu 
yang dapat dibatasi oleh Ketua. 

(1) Pad.a permulaan atau selama permusyawaratan tentang suatu 
usul, Senat dapat mengadakan peraturan-peraturan mengenai lamanya 
pidato para anggota. 

(2) Bilamana lamanya pidato yang ditetapkan sebagai maksimum 
telah lampau, maka Ketua mempersilahkan pembicara berhenti. Pem 
bicara dengan segera memenuhi pennintaan itu. 

PR - if/ 
Pasal 72. 

Pasal 71. 

( l) Para Menteri mempunyai tempat duduk yang tertentu dalam 
ruangan rapat Senat. 

(2) Apabila mereka, menurut apa yang ditetapkan dalam pasal 96 
dari Konstitusi, diundang untuk turut serta dalam perundingan dan 
dalam pada itu harus memberi penerangan, maka Ketua mempersilah 
kan mereka berbicara, apabila dan setiap kali mereka menghendakinya, 
akan tetapi tidak boleh sebelumnya pembicara yang sedang bicara telah 
selesai berpidato. 

(3) Datam hal yang termaksud dalam ayat kedua maka dalam 
rapat-rapat itu mereka dapat dibantu oleh pegawai-pegawai yang ditun 
juk oleh mereka untukitu. 
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Pasal 76. 
( 1) Tiap kali setelah diadakan pcmungutan suara, mcngingat pas al 

94 ayat (2) Konstitusi, Kctua mengumumkan basil pemungutan itu 
kepada rapat. 

Pasal 75. 

Apabila tcmyata bahwa yang hadir tidak lebih dari setcngah jurnlah 
anggota sidang, maka Ketua mengundurkan rapat itu sampai saat yang 
akan ditcntukan lagi. 

( 1) Scnat mulai mungut suara, sctclah dinyarakan bahwa permu 
syawaratan tentang scsuatu soal telah ditutup, 

(2) Pcmungutan suara dilakukan dengan memanggil seorang 
scorang, apabila Ketua atau salah scorang anggota menghendakinya. 
Dalam ha] dernikian, maka terlebih <lulu ditetapkan dengan undian 
pada nomor maria dari daitar-hadir pertanyaa.n-kcliling itu akan mulai ; 
setcrusnya dilakukan mcnuru t daftar-hadir. 

(3) Dengan mcmanggil seonmg-seorang m aka sctiap anggota men 
bcrikan suaranya dcngan lisan, yakni dengan pcrkataan sctuju atau 
tidak sctuju, dengan tiada menambahkan pcrkataan-perkat aan lain. 

( 4) Apabila tak ada scorang anggota mcnghendaki pernungutan 
suara dengan mcmanggil scorang-sconmg, maka pcmungutan suara 
mcngenai pelbagai pcrkara dapat pula dilakukan dcngan duduk clan 
bcrdiri, jikakalau tak ada seorang anggota yang mencntang hal ini. 
Apabila clalam h al itu terdapat kcragu-raguan tentang basil pcmungutan 
suara, maka atas permintaan Kctua a tau salah scorang anggota, basil 
itu dit etapkan lagi dalam pemungutan suara dcngan mcmanggil seorang 
SC(>raJ1g. 

( 5) Apabila tidak diadakan panggilan scorang-scorang, m aka sctiap 
anggota adalah bebas untuk minta dicatat supaya ia dianggap tidak 
setuju, dcngan tiada mcngemukakan alasan-ala.san. 

§ 4. Tentang pemungutan suara. 

Pasal 74. 
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Pasal 79. 

(1) Senat dapat menetapkan, bahwa laporan yang tennaksud dalam 
ayat kedua dari pasal di muka, hams diberikan dalam waktu yang 
tentu. 

(2) Apabila Majelis atau Panitia tidak dapat selesai dalam waktu 
yang telah ditetapkan, maka Majelis [Panitia) minta waktu ini diperpan 
jang. Permintaan ini diputuskan oleh Senat atau, apabila tidak berkurn 
pul, oleh Ketua. 

Pasal 78. 

(1) Apabila Senat perpendapat bahwa surat-surat yang masuk ber 
lainan sifatnya dengan surat-surat, yang telah ada aturannya dalam 
Peraturan ini, dan memperlakukan suatu-pemeriksaan tertentu, maka 
surat-surat itu disampaikan kepada suatu Majelis Persiapan yang ter 
maksud dalam pasal 36, ataupun kepada sebuah panitia istimewa. 

(2) Tentang hal itu oleh Majelis atau Panitia yang termaksud dalam 
ayat pertama, diberikan laporan kepada Senat. Laporan ini diper 
banyak, dibagikan kepada para anggota dan dibicarakan dalam suatu 
rapat terbuka. 

BAB VI. 
TENTANG SURAT-SURAT YANG MASUK 

Pasal 97. 
(1) Tiga atau lebih anggota dapat mengusulkan pemyataan (mosi) 

Senat, baik berhubung dengan pokok yang sedang dibicarakan maupun 
yang mempunyai maksud tersendiri, 

(2) Rancangan pemyataan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 
yang di muka harus .disampaikan kepada Sekretaris dengan dibubuhi 
atau tidak dibubuhi keterangan tertulis; surat-surat ini dengan · secepat 
nya diperbanyak clan dibagikah kepada anggota-anggota. 

( 3) Ketua menentukan bagaimana dan bilamana usul semacam itu 
akan dibicarakan dan diadakan pemungutan suara, dan keputusan ini 
diberitahukan olehnya kepada Senat. Senat berkuasa untuk mengada 
kan perobahan dalam keputusan Ketua. 

BAB V. 
TENT ANG MOSI-MOSI 
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Pasal 83. 
( 1) Suatu usul scperti termasuk dalam pas al di muka dengan ren 

cana sementara yang bersangkutan dan surat penjelasan secepat mung 
kin diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota. 

Pasal 82. 

( 1) Semua usul-usul yang diajukan oleh para anggota menurut pasal 
128 (2) dari Konstitusi k epada Scnat , disampaikan kepada Ketua 
dcngan tcrtulis, 

(2) Suatu usul seperti termaksud dalam ayat pertama disert ai 
rcncana sementara dengan pcnjelasannya hams ditanda-tangani oleh 
sekurang-kurangnya 5 orang anggota. 

Pasal 81. 

(1) Senat dapat membentuk suatu Panitia untuk mernpertimbang 
kan apakah clan dalam hal bagaimana sesuat u usul yang bcrdasarkan 
pasal 128 ( 2) Konstitusi dapat diajukan. 

(2) Scnat dapat juga menyera.hkan pertimbangan sernacarn itu ke 
pada Majelis Persiapan yang termaksud dalam pasal 36. 

BAB VII. 
TENTANG USUL-USUL l\lEl\lBUAT U.\'DANG-UNDANG YA.'IG 

DIAJCKAN OLEH SE:\fAT KEPADA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT. 

I 

Pasal 80. 
Setelah perundingan-perundingan tentang surat yang ditcrima 

seperti termaksud dalam pasal 78 selesai, maka dirnulai dcngan pemu 
ngutan suara, dalam ha! mana perubahan-perubahan yang diusulkan 
dan dirobah atau tidak, tcrlebih dahulu dicdarkan untuk diminta 
pcndapat nya. Usul untuk merobah yang menurut pendapat Ketua 
mernpunyai tujuan yang paling luas, didahulukan. 

(3) Apabila Senat atau Ketua memutuskan tidak akan memper 
panjang waktu tersebut dan laporan tidak disampaikan dalam wak.tu 
yang telah ditetapkan, maka Kctua dapat membebaskan Majelis dari 
perintahnya atau membubarkan Panitia dan menunjuk lagi sebuah 
Panitia (baru). 
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Pasal 88. 

( 1) Sebelum dimulai permusyawaratan ten tang pasal-pasal atau 
bagian-bagian lain dari sesuatu usul sebagai termaksud dalam pasal 82, 
maka dengan tulisan oleh sekurang-kurangnya tiga anggota dapat diaju 
kan usul-usul yang ditanda-tangani oleh mereka kepada Sekretaris 

BAB VIII. 
TENT ANG AMANDEMEN-A!'VIANDEMEN AT AS USUL-USUL 

INISIATIP. 

Pasal 87. 

(1) Pada perundingan sesuatu usul salah seorang pengusul berhak 
setiap kali menjawab para pembicara. 

(2) Ayat ketiga dari pasal 73 sama berlaku pula. 

Pasal 86. 

Apabila seorang pengusul menjadi anggota sesuatu Majelis Persiapan 
dan usul itu dikirimkan kepada Majelis ini untuk diperiksa terlebih · 
dahulu, maka ia untuk sementara mengundurkan diri sebagai anggota 
Majelis ini, 

Pasal 85. 
(1) Terhadap usul ini, maka pasal-pasal 39 s/d 49 berlaku pula, 

dengan pengertian, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 44 tentang 
permusyawaratan dengan para Menteri, dalam hal ini berlaku pula 
terhadap permusyawaratan dengan para pengusul. 

( 1) Ketua memberitahukan sesuatu usul seperti termaksud dalam 
pasal 81 kepada Senat pada rapat yang segera datang, 

(2) Dalam rapat yang akan ditetapkan nanti, oleh Ketua diherikan 
kesempatan kepada para pengusul untuk menjelaskan usulnya dengan 
lisan, 

Pasal 84. 

(2) Surat termaksud dalam ayat pertama dikirimkan juga kepada 
semua Menteri dan begitu pula kepada Ketua Dewan Perwakilan Rak 
yat. 
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Pasal 91. 

( 1) Atas usul Ketua Majelis Persiapan yang bersangkutan atau 
sekurang-kurangnya lima anggota, Senat dapat menunda permusyawa 
ratan tentang setiap perubahan yang diusulkan atau menyampaikan usul 
perubahan kepada suatu Majelis Persiapan, agar supaya diberikan 
laporan dengan lisan atau dengan tulisan mengenai laporan itu. 

Pasal 90. 
( 1) Setiap perubah an yang diusulkan dapat dijelaskan oleh salah 

seorang pengusul. 
(2) Perubahan-perubahan yang diadakan oleh pengusul yang di 

maksudkan dalam ayat ( 1), dalam perubahan yang sedang diusulkan, 
tidak memerlukan Iagi tanda-tangan mereka yang turut mengusulkan, 
kecuali jika Senat memutuskan lain. 

Pasal 89. 

Mengenai setiap perubahan yang diadakan dalam usul itu sesudah 
diberika~ laporan oleh Majelis Persiapan yang bersangkutan, demikian 
pula mengenai tiap perubahan yang diusulkan oleh pihak anggota 
anggota, maka scbelum diadakan pemungutan suara, Ketua - apabila 
dipandang perlu olehnya - ataupun jikalau sekurang-kurangnya lima 
anggota menyatakan keinginannya akan hal itu, meminta pertimbang 
an Ketua Majelis Persiapan ini. 

untuk mengadakan pcrubahan (amandernent) dalam usul tadi dan 
usul-usul untuk merubah usul-usul perubahan (sub amandcrncntcn]. 

Dalam hal itu para pengusul sesuatu pcrubahan dapat men ambah 
kan ketcrangan yang singkat. Surat-sur at ini dengan selekas-Iekasnya 
dan apabila rnungkin dicetak , dibagikan kepada anggota-anggota. 

(2) Perubahan-perubahan yang diusulkan scsudah permusyawaratan 
dimulai, scbagaimana dimaksudkan dalarn ayat pcrtarna, dimajukan 
dcngan tulisan kepada Ketua , demikian pula dengan selekas-lekasnya 
sebcrapa mungkin t ercetak, dibagikan kepada a11ggota-anggota. 

(3) Senat mencntukan apakah suatu amanderrien atau sub amande 
men, scbelum dibagi-bagikan, akan dirundingkan. 
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Pasal 96. 
Selama suatu rencana Undang-undang yang diusulkan oleh Senat 

belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka usul ini oleh 
Senat dapat ditarik kembali. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 81 s/d 
95 dalam hal itu berlaku pula. 

Pasal 94. 
Perubahan-perubahan nomor urut dari pasal-pasal atau bagian-bagi 

an lain, yang menjadi perlu karena perubahan-perubahan yang dalam 
perundingan diadakan pada suatu rancangan atau usul, 'demikian pula 
perubahan dalam penyebutan nomor pasal-pasal lain, ._sebagai akibat 
daripada hal tadi, diadakan oleh Ketua Senat. ' 

Pasal 95. 
Selama sesuatu usul seperti termaksu dalam pasal 82 belum diputus 

kan oleh Senat, maka usul ini dapat ditarik kembali oleh para pengusul. 
Pemberitahuan demikian disampaikan dengan tulisan kepada Ketua dan 
harus ditanda-tangani oleh semua penanda-tangan usul itu. 

Pasal 92. 
(1) Apabila tak ada orang yang hendak mengusulkan lagi perubahan 

dalam pasal yang sedang dihicarakan atau dalam bagian lainnya ataupun 
dalam alasan-alasan yang dikemukakan, dan tak ada oran~ yang ingin 
berbicara lagi ten tang hal itu, maka permusyawaratan tentang bagian 
tersebut dari usul itu ditutup. 

(2) Kemudian diadakan pemungutan suara yang demikian rupa, 
sehingga lebih dahulu dimulai dengan perubahan kecil {sub amande 
ment), selanjutnya perubahan yang bersangkutan dan akhimya pasalx 
atau bagian pasal ataupun alasan-alasannya sendiri, baik setelah dirubah 
maupun tidak dirubah. Perubahan yang pada pendapat Ketua mem 
punyai arti yang paling luas, didahulukan. 

Pasal 93. 
Kecuali jikalau penerimaan atau penolakan sesuatu perubahan 

yang diusulkan berarti menghapuskan dengan sendirinya perubahan 
perubahan lain yang diusulkan, untuk hal mana, apabila ada perbedaan 
f aham, Senat yang menetapkan, maka sesuatu usul untuk rnerubah sete 
Iah pennusyawaratan ditutup, tidak dapat ditarik kembali lagi oleh para 
pengusul, 
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Pasal 100. 
( l) Apabila Senat mencrima usul sebagaima.na dimaksud dalam 

pasal yang di muka, maka Senat merictapkan hari, pada waktu maria 
pertanyaan-pertanyaan itu akan diajukan; penetapan ini dapat pula 
diserahkan k cpada Ketua. 

(2) Kemudian Menteri (2) yang bersangkutan dipersilahkan hadir 
dalam rapat pada hari yang ditentukan itu. 

( 1) Sekurang-kurangn ya tiga anggota dapat mengajukan usul kcpada 
Senat untuk minta kcterangan kcpada scorang atau lebih Menteri 
mengcnai suatu soal yang tidak termasuk acara. 

(2) Sesuatu usul yang dimaksud dalarn ayat pe rtama harus disusun 
dengan singkat dan tcgas clan harus disampaikan denga.n tulisan kcpada 
Ketua; usul itu h arus ditanda-tangani oleh yang mengusulkannya. 

Pasal 99. 

BAB X. 
TENTANG HAK INTERPELASI DAN 

HAK MENANYAKAN. 

Pasal 98. 

Pasal-pasal 80 s/d 92 bcrlaku pula bagi usul-usul sebagai tennaksud 
dalam ayat pertama dari pasal yang di muka. 

PR· RI 
tiga anggota. 

Pa~al 97. 

( 1) Usul-usul dari anggota-anggota untuk mcmbcrikan naseh at, 
scbagai terrnaksud dalam pasal 123(2) dari Konst itusi, disampaikan 
dcngan tertulis kepada Kctua. 

( 2) Scsuatu usul scbagai tcrrnaksud dalam ayat pert am a, disert ai 
suatu pcnjelasan dan harus ditanda-tangani olch sckurang-kurangnya 

BAB IX. 
TENT.\NG .\DPIS-ADPIS YANG DIBERIKAN 

OJ.EH SE.NAT BERD,\SARKAi\" P:\SAL 123 (2) 
DARI KONSTITCSI. 
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Vntuk tiap calon tersendiri diisi satu surat suara, yang harus berisi 
keterangan yang jelas ten tang orang itu. Apabila ada yang diragukan, 
maka Senat memutuskan. 

Pasal 104. 

Pasal 103. 

( 1) Setiap kali diadakan pemungutan suara mengenai orang, Ketua 
mengangkat tiga orang anggota sebagai pemungut suara, 

(2) Setelah Ketua mengurnumkan jumlah anggota yang hadir dan 
salah seorang pemungut suara mengumumkan surat-surat suara yang 
terdapat dalam kotak, maka oleh pemungut suara ini berturut-turut 
dibacakan tiap-tiap surat suara. Kedua pemungut suara lainnya menca 
tatkan suara-suara. Tambahan-tambahan dalam surat-surat suara, yang 
tidak bersangkut-paut dengan pemungutan suara itu, tidak dibacakan. 

(3) Hasil pemungutan suara diumumkan oleh Ketua. 

BAB XI. 
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA 

TENT ANG ORANG. 

Pasal 102. 
( 1) Setiap pemungutan suara ten tang orang dilakukan dengan tulis 

an dengan mempergunakan surat-suara yang tidak ditanda-tangani. 
(2) Apabila oleh Peraturan ini tidak ditentukan cara lain, maka 

dalam hal itu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terrnuat dalam 
pasal-pasal yang berikut, 

Pasal 101. 

( l) Apabila suatu soal harus diselesaikan dengan cepat dan Menteri 
( 2) yang bersangkutan sedang hadir pada rapat Senat, mak.a seketika 
dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan, bilamana Senat menganggap 
perlu. 

(2) Tergantung kepada tirnbangannya, Menteri (2) dapat mernberi 
kan seketika itu juga keterangan-keterangan yang diminta. 



60 

Pasal 110. 

Apabila dalam hal inipun belum lagi terdapat suara terbanyak yang 
mutlak, maka diadakan lagi pemungutan suara ke-ernpat mengenai dua 
orang, yang pada pemungutan suara ketiga mendapat suara paling ba 
nyak. 

( 1) Apabila pada pernungutan suara i ni puia tidak ada seorang 
yang rnendapat suara terbanyak mutlak, maka diadakan lagi pemungut 
an suara ketiga, mcngenai empat orang, yang dalam pemunguta.n suara 
kedua meridapat suara yang paling banyak. 

(2) Apabila pada pcmungutan suara tak ada seorang yang mcndapat 
suara terbanyak yang mut.lak, sedangkan han ya diberikan suara kcpada 
dua atau tiga orang saja, maka pada pemungutan suara yang ketiga 
hanya dipungut suara untuk dua atau tiga orang itu. 

Pasal 109. 

Apabila tak a<la seorangpun pada pcmungutan suara pertarna yang 
dapat suara tcrbanyak yang mutlak, maka diadakan lagi pcmungutan 
suara kedua yang be bas pula. 

Pasal 108. 

Pernungut an suara tidak sah , apabila jurnlah surat suara yang 
<linyatakan sah kurang <lari setcngah jumlah anggota sida.ng Senat. 

Pasal 107. 

Pasal l 06. 

Apabila jumlah sur at suara yang terdapat dalarn kot ak !ebih besar 
dari pada jurnlah anggota yang memberikan suara, maka pemungutan 
suara tidak sah. 

Untuk mcnentukan suara t erbanvak , maka surat-surat suara yang 
tidak diisi dengan seharusnya, tidak tcrrnasuk jumlah suara yang dihcri 
kan dcngan sah. 

Pasal 103. 



61 

Pasal 115. 
(1) Mengenai rapat-rapat tertutup dibuat laporan yang harus disah 

kan oleh Senat dalam rapat itu juga atau dalam rapat tertutup yang 
berikut. 

(2) Senat dapat memutuskan bahwa hal yang dibicarakan dalam 
rapat tertutup, tidak dimasukkan dalam laporan. 

Pasal 116. 
Apabila di dalam rapat tidak hadir penulis cepat, maka Iaporan 

itu, kecuali apa yang ditetapkan dalam ayat kedua dari pasal 54, berisi 
pula laporan singkat tentang permusyawaratan yang telah diadakan. 

Pasal 114. 
(1) Apabila Senat mengadakan rapat tertutup, dapat menetapkan 

siipaya merahasiakan apa yang dibicarakan dalam rapat itu, 
(2) Rahasia itu harus dipegang oleh semua anggota, danjuga mereka 

yang kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu. 
( 3) Sifat rahasia itu dapat dihapuskan oleh Senat dalam suatu rapat 

tertutup. 

Pasal 113. 
Rapat-rapat Senat yang lain dari pada rapat-rapat yang termaksud 

dalam pasal 88 (1) dari Konstitusi, adalah rapat terbuka, kecuali jikalau 
Senat memutuskan lain. Ketentuan-ketentuan padal 88 dari Konstitusi 
berlaku juga untuk itu. 

BAB XII. 
TENTANG RAPAT TERTUTUP. 

Pasal 111. 

Apabila pada pemungutan suara kedua atau ketiga terdapat kepas 
tian mengenai orang-orang manakah harus diadakan lagi pemungutan 
suara ulangan, maka terlebih dahulu diadakan pemungutan suara 
mengenai orang-orang yang bersangkutan. 

Pasal 112. 
Apabila dalam ha! yang dimaksud dalam pasal di atas atau pada 

pemungutan suara terakhir terdapat suara-suara sama berat, maka di 
tentukan dengan undian. 
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( l) Kctua Scnat mcnyampingkun semua surat-surat perrnohonan 
yang tidak d itauda-tangani. 

(2) Bcgitu pula tidak diperbinca ngkan surat-surat pcrrnohonan yang 

Pasal 119. 

( l) Bilamana dianggap pcrlu, m aka Ket ua Senat dap ai mcnyampai 
kan surat-surat permohonan untuk ditinjau olch para anggota mengc 
nai hal-hal yang scdang dibicarakan dalam Scnat ataupun yang sedang 
dipcriksa okh Majclis Pcrsiapan, at au dularn suatu Panitia dari Sonat, 
ataupun mcnyampaikannva kcpada Xlajelis Pcrsiap an yang bcrsangkut 
an unt uk mcrnb crikan laporan sebclurn dimulai, at.au sclama pembicara 
an tentang soal itu. 

(2) Bilaman a scsuatu soal yang bcrhubungan dcngan sesuatu surat 
perrnohorian diajukan kepada Senat untuk dib icarakan set el ah surat 
itu dit.erima oleh Panitia, m aka Panit ia untuk mcmcriksa surat-surat 
pcrmohonan - oilamana dianggap pcrlu - dapat mcn yampaikan surat 
perruoho nan itu k cpada para anggota untuk ditinjau atau mcnyerahkan 
nya kcpada Xlajelis Pcrsiapan, atau k.cpada Panitia yang bcrsangkutan 
untuk dibicarak an. 

Pasal 118. 

(J) Sccepat-ccpatnya Ketua Scnat rncngangkat Panitia untuk surat 
surat permo honan yang tcrrliri dari tiga orang m1ggota yang bcrkcwajib 
an untuk menjalankan pcrsiapan dan penyampaian Iaporan tentang 
scgala surat-sur at permohonan y<mg ditcrirna, satu clan lain hal dengan 
tidak mengurangi kctetapan dalarn pas al 118 s/ cl 119. 

( 2) Panir ia mcrnilih scornng Ke tua di an Lara anggo tanya, yang di 
scrahi kewajiban untuk mernimpin pck erjaan Panit ia dan sclanjutnya 
untuk mernb cri keterangan-kctcrangan pada pcrundingan tentang suatu 
Iaporan Panitia oleh Scnat. 

(3) Kctua Senat bcrh ak menarnbah Panitia dcngan paling banyak 
clua orm1g anggota untuk surat-surat pcrmohorian yang tcrtcntu, atau 
pun untuk suatu jenis surat-surat permohonan yang tcrtentu. 

Pasal 1 L 7. 

BAB XIII. 
TL.'\TA.'\G SLRAT-SLRAT PEIL\lOHO.'\A:\' 
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Pasal 122. 
(1) Pengaduan-pengaduan yang· diterima, yang menurut pendapat 

Ketua Senat tidak bersifut surat permohonan, diberitahukan olehnya 
baik kepada Pemerintah maupun kepada pembesar yang bersangkutan, . 
bilamana isinya mengharuskan hal itu, . 

(2) Ketua tiap-tiap kali memberitahu~ hal itu kepada Senat, 
'~'. sedang surat itu disediakan untuk dilihat oleh para anggota. 

Pasal 121. 
(1) Selama tidak ada seorang anggota yang menentang kesimpulan 

kesimpulan laporan, maka Ketua Senat menyatakan kesimpulan 
kesimpulan i tu diterima, 

(2) Tentang kesimpulan-kesimpulan yang menimbulkan salah 
f aham, Ketua mengad.akan perundingan dan Senat yang memutuskan. 

Pasal 120. 

(1) Laporan-laporan Panitiayang memuat penjelasan tentang surat 
surat permohonan yang akan dibicarak.an dan memuat kesimpulan 
kesimpulan yang diusulkan, harus dibagikan kepada para anggota 
sekurang-kurangnya tigakali 24 jam sebelum hari perundingan oleh 
Senat. 

(2) Pada hari perundingan laporan itu, maka salinan-salinannya 
baru berada dalam ruangan rapat. 

(3) Dari saat laporan itu dikirimkan kepada para anggota sampai 
hari dirundingkannya, maka surat-surat permohonan yang akan dibica 
rakan dengan laporan Pani tia disediakan untuk diketahui oleh para 
anggota. 

(4) Dalarn hal-hal yang segera, satu dan lainhal dapatmenyimpang 
dari apa yang ditetapkan dalam ayat pertama dari pasal ini, 

menurut pendapat Panitia tidak ditanda-tangani dengan balk atau 
bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, tidak dibubuhi 
segel atau tidak dibubuhi segel secukupnya; kepada pemohon, bilarnana 
terang tempat tinggalnya, diberitahukan tentang hal itu. 

(3) Bilamana timbul keragu-raguan tentang kebenaran sesuatu , 
tanda-tangan, maka Panitia meminta kepada Ketua Senat diadakan 
pemeriksaan tentang hal itu. 
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Dalarn semua hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, atas usul 
Ketua, diputuskan oleh Senat. 

Pasal 126. 

Pasal 125. 

Mengadakan perobahan, atau tambahan dalam peraturan ini dapat 
dilakukan dengan cara sebagaimana tel ah ditcntukan dalam pasal-pasal 
81 sampai dengan 86 mengenai usul-usul, undang-undang, yang dimak 
sud dalam ayat pertama pasa.l 128 dari Konstitusi. 

BAB XV. 
PER..\ TU RAN PENUTUP. 

Pasal 124. 

( 1) Pcndengar-pendcngar dilarang menyatakan tanda-tanda setuju 
atau tidak setuju. 

(2) Ketua bcrkewajiban untuk mem pertahankan larangan ini dan 
untuk mcmelihara kctcrtiban yang sepatutnya. 

( 3) Apabila dilanggar, ia da pat me min ta pendengar-pendengar atau 
terbatas pada pendengar-pendcngar yang mcngganggu atau telah 
mengganggu ketertiban supaya kcluar. 

( 4) Ketua bcrhak menyingkirkan pcndengar-pendengar yang tidak 
rnemperhatikan kesopanan. 

BAB XIV. 
TENTA~G PENDE~'GAR-PE:\"DENGAR 

Pasal 123. 

Pada pembubaran Senat, sepcrti termaksud dalam pasal 3 7 dari 
Konstitusi, maka dibuat suatu daftar dari surat-surat perrnohonan 
yang sedang dibicarakan dengan disebutkan hari pen erimaan dan ting 
katan pcrnbicaraan. 
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(M.A. PELLAUPESSY ). 

ttd. 

Disahkan pada rapat Senat 
tanggal 22 Pebruari 1950. 

Ketua : 

Pasal 127. 

(1) Peraturan ini disebut "Peraturan Tata Tertib Senat ". 
( 2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari berikutnya sesudah di 

tetapkan oleh Senat. 
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T AMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I. No. 63 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDO 
NESIA. TATA-TERTIB PERATURAN. Penetapan peraturan tcntang 
Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Rcpublik 

Indonsia 
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B. Menetapkan peraturan sebagai berikut: Peraturan Tata-tertib ne-.· 
Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia. 

Memutuskan: 
A. Mencabut Keputusan-keputusan No. 5/K/1950 tertanggal 18 Agua-: 

tus 1950 No. 12/K/1950 dan No. 13/K/1950 tertanggal 22 Agustus 
1950 dan No. 14/K/1950 tertanggal 23 Agustus 1950 tersebut 
di atas; 

Setelah membaca: rancangan "Peraturan Tata-tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Sernentara Republik Indonsia" yang dimajukan oleh 
Panitia Tata-tertib: 

Setelah membicarakan: dalam rapat pleno terbuka tanggal 20, 
21 dan 27 September 1950: 
1. Rancangan Peraturan Tata-tertib tersebut, terkecuali : 

a. Bab II § 1 pasal 5 s/d 18, yang telah ditetapkan dengan Kepu 
tusan No. 5/k/1950 tertanggal 18 Agustus 1950; 

b. Bab III seluruhnya, yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
No. 14/K/1950 tertanggal 23 Agustus 1950; 

c, Bab IV § 1 clan Bab VII § l, § 2, dan § 3, yang telah ditetap 
kan masing-masing dengan Keputusan No. 12/K/1950 dan No. 
13/K/1950 tertanggal 22 Agustus 1950; 

2. Usul-usul Amandemen yang dimajukan oleh beberapa anggota; 
Mengingat: Pasal 76 Undang-undang Dasar Sementara Republik 

Indonesia dan Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No. 3/ 
K/1950 tertanggal 15 Agustus 1950 dan No. 4/K/1950 tertanggal 18 
Agustus 1950; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEMENTARA 
Surat Keputusan No. 30/K/1950. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEMENTARA 
REPUBUK INDONESIA, 
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Pasal 4. 

Setelah Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan memberikan 
laporannya, maka Ketua (Ketua Sementara) mengumumkan nama 
nama Anggota DPR vang telah diterima. 

BAB II. 
Tentang Ketua clan Wakil-\vakil Ketua, 

Sekretaris J enderal clan Sekretaris-sekretaris Kepala Bagian. 
§ 1. Ketua dan Waki1-wakil Ketua. 

Pasal 5. 
Selama Ketua belum dipilih clan disyahkan oleh Presiden. DPR di 

ketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya, sebagai 
termaksud dalam ayat 2 pasal 62 Undang-undang Dasar Semcntara 
Republik Indonesia. 

PERATURA".\ TATA-TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SE~IENTARA 

REPCBLIK INDONESIA 

BAB I. 
Tentang Perneriksaan Surat Kepercayaan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 1. 
Pemeriksaan surat-surat kepercayaan dari para Anggota diserahkan 

kepada suatu Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan yang diangkat 
oleh Ketua (Kctua Sernentara termaksud dalam pasal 5) clan terdiri 
dari seorang Ketua merangkap Anggota dan empat anggota. 

Pasal 2. 
(1) Setiap Anggota DPR menyerahkan surat kepercayaannya 

kepada Panitia Perneriksa Surat-surat Kepercayaan termaksud dalam 
pasal 1. 

(2) Yang dimaksud dengan Surat Kepercayaan dalam ayat 1 ini, 
ialah Surat Keterangan mengenai angkatan Anggota tersebut. 

Pasal 3. 
{ 1) Panitia Pemeriksa Surat-surat Kepercayaan sesudah selesai 

melakukan perneriksaan termaksud dalarn pasal 1, mernberikan laporan 
nya kepada DPR secara tertulis atau dengan lisan. 

(2) Surat-surat Kepercayaan disimpan pada Sekretariat DPR dan 
disediakan bagi para Anggota. 
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Pasal 9. 
(1) Daftar sebagai dimaksud dalam pasal 7 disampaikan sendiri 

oleh seorang atau lebih dari mereka yang menandatanganinya, yaitu 
selambat-lambatnya satu jam sebelum rapat yang dimaksud dalam pasal 
2, dimulai. 

(2) Apabila Ketua Sementara berpendapat, bahwa suatu daftar 
tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 per~ 
aturan ini, maka ia memberitahukan hal itu kepada yang menyampai 
kannya supaya syarat-syaratnya dipenuhi; apabila dalam hal demikian 
yang menyampaikannya itu tidak memenuhi petunjuk-petunjuk Ketua 

Pasal 6. 

. (1) Secepat-cepatnya, akan tetapi sesudah Iebih dari separuh dari 
jumlah Anggota seluruhnya diterima dan hadir maka DPR memilih 
Ketua dan tiga orang Wakil Ketua. 

(2) Rapat untuk mengadakan pem.ilihan ini adalah terbuka kecuali 
apabila rapat karena keadaan luar biasa memutuskan lain. 

(3) Ketua Sementara menetapkan tempat dan saat diadakan rapat 
ini dan hal ini diberitahukan olehnya kepada Anggota-anggota. 

Pasal 7. 
( 1) Pencalonan Ketua dilakukan dengan mengisi dan Jllenyamp;U 

kan daftar calon kepada Ketua Sementara. 
(2) Setiap daftar calon memuat nama seorang yang dicalonkan 

untuk Ketua. 
(3) Dalam daftar calon diterangkan, bahwa yang dicalonkan mene 

rima pencalonan itu, 
Pasal 8. 

( 1) Setiap daftar yang dimaksud dalam ayat ( 1) pasal 7 berisi nama 
dan apabila ada, keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu atau 
sebaiknya ditambahkan tentang calon itu, 

(2) Setiap daftar itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 
10 Anggota DPR .. -.{,:··::~5~,;;r · .. 

• ..·,,,,'.<"i' .: ,,,, 
(3) Di sebelah tanda-tangan itu disebutkan nam~~a ·~ekilian 

penanda-tanganan dan apabila ada, keterangan-keterangan lain yang 
dianggap perlu atau sebaiknya ditambahkan, tentang mereka itu 
masing-masing. 

( 4) Setiap Anggota tidak boleh menanda-tangani lebih dari satu 
daftar. 
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Pasal 13. 
Siapa yang mendapat jurnlah suara terbanyak mutlak, ialah yang 

dinyatakan terpilih. 

mencatat suara-suara itu. 

Sementara, maka Ketua Sementara berkuasa menyatakan daftar itu 
tidak sjah. 

(3) Kctua Sementara menyuruh mcrnperbanyak secepat mungkin 
daftar-daf tar yang sjah yang diterimanya untuk <libagi-bagikan kepada 
Anggota yang hadir dalam rapat yang dimaksud dalam pasal 6. 

Pasal 10. 
(1) Pemungutan suara berlangsung secara rahasia dengan jalan 

mengisi segi-ernpat yang terdapat di muka nama-nama setiap calon 
yang disusun menurut abjad dalam surat pemungutan suara. 

(2) Pemungutan suara tidak sjah, apabila surat pemungutan suara 
yang masuk lcbih banyak daripada orang yang bersuara. Dalam ha! 
itu dengan segera pemungutan diulang. 

Pasal 11. 
( 1) Setiap Anggota berhak mengeluarkan hanva satu suara. 
( 2) Apabila dalam suat u rapat pernungutan suara lebih dari satu 

segi-ernpat diisi, maka surat itu tidak sjah, demikian juga tidak sjah 
surat pemungutan suara yang ditanda-tanga.ni. 

(3) Suara yang dikeluarkan atas orang yang tidak rnasuk dalam 
daftar calon, dinyatakan tidak syah. 

( 4) J ika timbul keragu-raguan ten tang syah a tau tidaknya sesuatu 
surat pemungu tan suara, maka rapat mernutuskan ; apabila jumlah sama 
banyaknya, maka Ketua Sementara mcmutuskan, 

( 5) Surat pemungutan suara yang tidak diisi, demikian juga surat 
pemungutan suara yang dinyatakan tidak syah, tidak dihitung surat 
pernungutan suara yang syah sebagai dirnaksud dalarn pasal 13 untuk 
menetapkan jumlah suara terbanyak mutlak. 

Pasal 12. 
( 1) Pada setiap pemungutan suara Ketua Sernentara menunjuk 

empat anggota sebagai pengumpul suara, 
(2) Sesudah Ketua Sementara mernberitahukan jumlah Anggota 

yang tel ah menandatangani daf tar hadir, maka pembacaan surat-surat 
pemungutan suara itu dilakukan oleh seorang pengumpul suara yang 
ditunjuk oleh Ketua Sementara. Tiga orangpengumpul suara lainnya 
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Pasal 15. 
(I) Sesudah seorang dari pada · <1Jilon-calon memperoleh jumlah 

suara terbanyak mutlak, maka Ketua ~ementara mengumumkan hasil 
pemungutan suara itu. 

(2) Tentang pemilihan itu dibuat satu pemberitahuan yang ditanda- 

Pasal 14. 
( 1) Apabila hanya seorang calon yang dimajukan, maka Ketua 

Sementara memberitahukan hal itu kepada rapat dan calon itu dinyata 
kan terpilih. 

(2} Apabila hanya dua calon dimajukan, dan sesudah diadakan 
pemungutan suara ternyata seorang calon mendapat jumlah suara 
terbanyak mutlak, maka ia dinyatakan terpilih. 

Dalam hal kedua calon itu masing-masing mend.apat suara sama 
banyaknya, maka pemungutan suara diulangi, Apabila dalam pemungut 
an suara ulangan ini, kedua calon itu mendapat suara sama banyaknya 
Iagi, maka diadakan undian antara dua calon tersebut. 

( 3) Apabila ada tiga atau empat calon dimajukan dan sesudah diada 
kan pemungutan suara tidak seorangpun mendapat jumlah suara ter- 
banyakmutlak, maka pernungutan suara diulangi dengan menghapuskan 
seorang calon yang mendapat suara paling sedikit, Cara pemungutan 
suara sedemikian itu diteruskan, sampai salah seorang calon mendapat 
jumlah suara terbanyak mutlak, dengan mengingat ketentuan-ketentuan 
dalam ayat 2. 

( 4} Apabila lebih dari em pat orang cal on dimajukan · dan sesudah 
diadakan pemungutan suara, tidak seorangpun mendapat jumlah suara 
terbanyak mutlak, rnaka pemungutan suara diulangi dengan menghapus 
kan dalam tiap-tiap pengulangan dua calon yang mendapat suara paling 
sedikit, hingga jumlah cal on tinggal tiga atau empat orang. 
Dalam hal ini ulangan pemungutan suara diteruskan menurut ketentuan 
ketentuan dalam ayat 3. 

(5) Apabila dari hasil pemungutan suara ternyata, bahwa calon 
calon yang mendapat jumlah suara paling sedikit, jumlahnya melebihi 
jumlah yang harus dihapuskan menurut ketentuan-ketentuan dalam 
ayat 3 clan 4 karena ada calon-calon yang mendapat suara sama banyak 
nya, maka dalam hal itu antara calon-calon yang mendapat suara sama 
banyaknya, diadakan undian untuk turut dalam ulangan pemungutan 
suara sebanyak jumlah yang diperlukan. 
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Pasal 19. 
Kewajiban Ketua yang terutama, ialah : 

a. merancang daftar pekerjaan, 
b. mengatur dan mernimpin pekerjaan DPR. 
c, menjaga kerertiban dalam rapat, 
d. memperhatikan dan menjaga, supaya Peraturan Tata-tertib mt 

dituru t dengan seksama. 
e. mernberi ijin untuk berbicara. 
f. menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan olch DPR. 
g. memberi kesempatan kepada pembicara untuk mengucapkan 

pidatonya dengan tidak tergkggu. 
h. memberitahukan hasil pemungutan suara. 
1. menjalankan putusan yang diambil oleh rapat. 

Pasal 17. 

Hasil pernilihan yang tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera disam 
paikan kepada Presiden untuk disyahkan sebagai dimaksud dalam pasal 
62 ayat (1) Undang-undang Dasar Serncntar a Republik Indonesia. 

Pasal 18. 
( 1) A pabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilakukan 

oleh \Vakil Ketua I; apabila yang akhir ini berhalangan ia diganti oleh 
W akil II. Apabila Wakil Ketua II juga berhalangan, maka ia diganti oleh 
Wakil Ketua III, dan apabila yang terakhir inipun berhalangan, maka 
Anggota yang tertua umurnya me lakukan kewajiban sebagai Ketua, 

(2) Apabila jabatan Ketua atau jabatan salah seorang Wakil Ketua 
menjadi lowong, maka DPR secepat-cepatnya mengadakan pernilihan 
Ketua atau Wakil Ketua yang lain; pasal-pasal 6 sampai 17 berlaku juga 
bagi pemilihan ini. 

PasaJ 16 
Dewan Perwakilan Rakyat mernpunyai seorang \Vakil Ketua I, 

seorang Wakil Ketua H dan seorang \Vakil Ketua Ill, yang masing 
masing dicalonkan dan dipilih segera sesudah pemilihan Ketua selesai. 
Untuk pcncalonan dan pemilihan Wakil-wakil Ketua berlaku keterituan 
ketentuan dalam peraturan ini yang berlaku bagi pencalonan clan pcrni 
Iihan Ketua, 

tangani oleh Kctua Sernentara clan Anggota-anggota yang dimaksud 
dalam ayat ( 1) pasal 12. 
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Pasal 20. 
( l) Selama perundingan Ketua hanya dapat berbicara untuk menun 

jukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan 
perundingan itu kepada pokok pembicaraan, apabila ia menyimpang. 

{2) Apabila Ketua hendak turut berbicara tentang soal yang sedang 
diperbincangkan, maka ia untuk sementara meninggalkan ternpat du 
duknya, dan tidak kembali sebelum perundingan tentang soal itu ber 
akhir; dalam hal demikian jabatan Ketua dalam rapat untuk sernentara 
-iiatur menurut cara yang disebut dalam pasal 18. 

§ 2. Sekretaris J enderal dan Sekretaris-Sekretaris Kepala Bagian 

Pasal 21. 
(1) DPR mengangkat seorang Sekretaris j enderal clan beberapa 

orang Sekretaris-Sekretaris Kepala Bagian atas anjuran Panitia Rumah 
Tangga. 

(2). Sekretaris Jenderal dan Sekretaris-Sekretaris Kepala Bagian 
tidak boleh merangkap ke-Anggotaan DPR. 

Pasal 22. 
Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh 

salah seorang Sekretaris Kepala Bagian. 
Pasal 23. 

( l) Sekretaris ] enderal mengurus segala sesuatu yang termasuk 
urusan Rumah Tangga DPR, membantu Ketua dalam melakukan pe 
kerjaannya dan memimpin segenap Pegawai yang bekerja pada DPR. 

(2) Kepala Bagian mernimpin Bagian Sekretariat dan membantu 
Sekretaris J enderal, 

Pasal 24. 
S elama belum dilakukan pengangkatan Sekretaris J enderal maka 

jabatan Sekretaris Jenderal dilakukan oleh seorang Pegawai yang 
ditunjuk oleh Ketua Sementara. 

BAB III. 
Tentang Panitia Permusvawaratan, Panitia Rumah Tangga, Seksi-Seksi, 

Bahagian-bahagian dan Panitia Khusus. 
§ 11. Panitia Permusyawaratan 

Pasal 25. 
( l) DPR membentuk diantara Anggota-anggotanya suatu Panitia 

Permusyawaratan, yang terdiri dari Ketua DPR sebagai Anggota me- 
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§ 12. Panitia Rumah Tangga. 

Pasal 27. 
Dewan Perwakilan Rakyat membentuk diantara Anggota-anggota 

nya suatu Panitia Rumah Tangga yang terdiri dari Ketua Dewan Per 
wakilan Rakyat sebagai Anggota merangkap Ketua, Wakil Ketua 1, 
Wakil Ketua II, \Vakil Ketua III dan sekurang-kurangnya 5 orang lain 
nya sebagai Anggota, yang atas usul Ketua ditunjuk oleh Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

Pasal 26. 
(1) Panitia Permusyawaratan b ermusvawarah dengan Pernerintah 

apabila hal itu clianggapnya perlu atau apabila dianggap perlu oleh 
DPR atau dirninta oleh Pemerintah. 

(2) Panitia Permusvawaratan mcmberikan pertimbangan kepada 
Ketua DPR apab ila hal itu dianggap perlu atau apab iia Ketua DPR 
rnerninta pcrtimbangan itu. 

Mcnurut IP. 1953 No. '.W5 ha!. 1198 pasal 26 ayat 3 diubah, scrta 
pula ayat 4 yang baru ditambah, dua-dua sebagai di bawah ini, 

( 3) Panitia Permusvawarat an menetapkan acara pekerjaan DPR, 
di mana perlu setelah mcndengar Ketua-ketua Seksi , untuk suat.u 
masa Sidang atau scbagian dari masa-sidang, dengan tidak meugurangi 
hak DPR untuk mengubahnya, dan dcngan ketentuan, bahwa Panitia 
Permusyawaratan ti<lak menctapkan sifat rapat pleno (tertutup atau ter 
buka). 

( 4) Apabila ada usu! untuk mengubah sifat rap at ( dari terbuka men 
jadi tertutup), maka usul itu dapat juga dibicarakan dalarn rapat pleno 
yang membicarakan usul-usul pe rubahan mengenai acar a pckcrjaan 
DPR. 

rangkap Ketua, Wakil Kctua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua UI dan 
sekurang-kurangnya 7 orang Iainnya sebagai anggota, yang atas usul 
Ketua ditunjuk olch DPR. 

(2) Anggota-anggota Panitia Permusyawaratan sedapat-dapatnya 
mewakili pelbagai aliran, yang terdapat dalam DPR. 

( 3) Sesudah diberitahukan lebih dahulu Kepada Ketua, tiap-tiap 
Anggota Pani tia Perrnusvawaratan bcrhak menunjuk seorang Anggota 
DPR Iain untuk mcwakilinya dalam rapat-rapat Panit ia Perrnusvawarat 
a.n. 



77 

(2) Panitia Rumah Tangga melakukan pengawasan tertinggi atas 
pengurusan yang dimaksud dalam pasal 23. 

(3) Panitia Rumah Tangga mengangkat dan mernberhentikan 
Pegawai-pegawai DPR kecuali Sekretaris Jenderal dan Sekretaris 
sekretaris. 

(4) Panitia Rumah Tangga menyusun setiap tahun anggarah belanja 
DPR yang harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan. 

( 5) Panitia Rumah Tangga memutuskan apabila timbul perselisihan 
faham tentang isi Iaporan penulis-cepat. 

(6) Panitia Rumah Tangga menunjuk tiga orang dari Anggotanya 
untuk memperhatikan kepentingan para Anggota DPR. 

§ 3. Seksi-seksi, 
Pasal 28. 

( 1) DPR mempunyai Seksi-seksi sebanyak jumlah Kementerian. 
(2) Tiap-tiap Seksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 11 orang Ang 

gota termasuk seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih 
oleh Seksi masing-masing di antara Anggota-anggotanya untuk satu 
masa sidang. Anggota-a.nggota lain dapat menghadiri rapat Seksi sebagai 
peninjau. 

(3) Tiap-tiap Anggota Seksi atas usul Ketua DPR ditunjuk oleh 
DPR dengan memperhatikan keinginan Fraksi-fraksi. 

(4) Seksi-seksi boleh mengadak.an rapat gabungan untuk memecah 
kan hal-hal dan tugas yang bersangkutan satu sama lain. 

(5) Fraksi-fraksi yang bersangkutan boleh mengusulkan pemindah 
an atau penukaran Anggota-anggota yang duduk dalam Seksi. 

Pasal 29. 
Kewajiban Seksi ialah: 
a. Memelihara clan memperat hubungan antara DPR clan Pemerintah 

dengan jalan antara Iain mengadakan rapat-kerja bersama dengan 
Pemerintah, 

b. Memperhatikan beleid Pemerintah dan penglaksanaannya dalam 
hal-hal yang masuk urusan Seksinya, 

c. Memperhatikan kesulitan-kesulitan Pemerintah dalam menjalankan 
Undang-undang; di mana perlu memberikan bantuankepada Peme 
rintah. 

d. Mendengar suara rakyat dalam hal-hal yang tersebut pada b (antara 
lain menerima orang pada hari yang tertentu dan memperhatikan 
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(1) Jika berhubung dengan pernbicaraan-pembicaraan di dalam 
Bahagian-bahagian, oleh scorang Ketua Bahagian dipandang perlu 
maka atas usulnya dilakukan rapat Kctua-ketua Bahagian yang dipimpin 
oleh Ketua DPR. 

Pasal 32. 

surat-surat yang disampaikan kepada DPR tentang hal-hal tersebut). 
e. Melakukan penyclidikan atas pcristiwa-peristiwa penting, baik 

dengan kehendak Seksi maupun atas putusan DPR. 
f. Mernajukan usul-usul dan laporan-laporan kepada DPR tentang 

soal-soal yang terrnasuk urusan Seksi, 
g. Melakukan pemeriksaan terhadap usu1-usul rancangan Undang 

undang ataupun usul-usul lain yang oleh Panitia Permusyawaratan 
discrahkan kepada Seksi untuk diperiksa sebagai terrnaksud dalam 
pasal 37. 

h. Mengusulkan hal-hal kepada Panitia Permusyawaratan untuk dima 
sukkan dalam acara DPR. 

§ 4. Bahagian-bahagian 

Pasal 30. 
( l) Dewan Perwakilan Rakyat segera sesudah pemilihan Ketua clan 

Wakil-wakil Ketua disahkan oleh Presiden, dibagi dalam delapan Baha 
gian yang sedapat-dapatnya sama ban yak jumlah Anggotanya. 

{2) Panitia Permusyawaratan menentukan pembagian Anggota 
anggotanya dalam Bahagian-bahagian tersebut dalam ayat 1 dengan 
mengingat keinginan Anggota, schingga terdapat dalam tiap-tiap bahagi 
an scdikit banyaknya perwakilan bcrbaga-bagai aliran yang terdapat 
dalam DPR. 

(3) Ketua DPR tidak menjadi Anggota salah suatu Bahagian. 

Pasal 31. 
( 1) Dalam rapatnya yang pe rtarna dalam satu masa-sidang Baha 

gian-bahagian memilih seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua untuk 
satu masa-sidang itu. 

(2) Selama belum diadakan pemilihan Ketua begitu pula apabila 
Ketua atau Wakil Ketua tidak ada atau berhalangan, mak.a rapat-rapat 
untuk sernentara diketuai oleh Anggota yang tertua urnurnya. 

(3) Hasil Pemilihan Ketua clan Wakil Ketua Bahagian diberitahukan 
kepada Ketua DPR yang kernudian mernberitahukan lagi hal itu kepada 
DPR. 
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BAB IV. 
TENTANG PEMERIKSAAN PERSIAPAN 

§ 1. Ketentuan Umum. 
Pasal 36. 

( 1) Semua usu! Pemerintah, baik berupa rancangan Undang-undang 
maupun bukan, ataupun usul lain yang disampaikan kepada DPR, 
setelah oleh Sekretariat diberi nomor urutan diperbanyak dan dibagikan 
kepada Anggota DPR. 

(2) Sernua usul termaksud dalam ayat I diserahkan kepada Panitia 
Permusyawaratan, yang menetapkan apakah usul itu sebelum dibicara 
kan dalam rapat pleno diperiksa dahulu dalam Bahagian-bahagian ter 
maksud dalam pasal 30, atau dalam Seksi-seksi termaksud dalam pasal 
28·atau dalam Panitia Khusus termaksud dalam pasal 35. 

{_; § 5. Panitia Khusus, '< 
Pasal 35. 

( 1) DPR atau Panitia Pennusyawaratan, jika menganggap perlu, 
membentuk suatu Panitia Khusus untuk melakukan pemeriksaan 
persiapan tentang suatu usul rancangan Undang-undang ataupun suatu 
usul lain; hal itu diberitahukannya kepada DPR. 

(2) Panitia Khusus terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 orang anggo 
ta, termasuk seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Pelapor. 

Pasal 33. 
( l) Tiap-tiap Bahagian memilih seorang Anggota dari Bahagiannya 

sebagai Pelapor untuk tiap rancangan yang harus dirundingkan. 
(2) Ketua Bahagian tidak dapat merangkap Pelapor. 

Pasal 34. 
(1) Para Pelapor bersarna-sama merupakan Panitia Pelapor dan 

menunjuk di antara mereka seorang Ketua merangkap Pelapor umum. 
(2) Panitia Pelapor mengatur rapat-rapatnya setelah bennusyawarah 

dengan Ketua DPR. 

(2) Rapat tersebut dalam ayat I dengan memberitahukan alasan 
alasan dapat mengundang Menteri ataupun kuasa-kuasanya untuk meng 
hadiri rapat. 
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' Pasal 42. 
Seksi dcngan pe rantaraan Ketua DPR dcngan membcritahukan 

alasan-alasannya dapat mengundang Meriteri, ataupun kuasanya untuk 
mengunjungi satu atau bebcrapa rapat. Dengan perantaraan Ketua DPR, 
Seksi-se ksi selanjutnya berhak juga untuk bertukar pikiran secara sur at 
menyurat dengan Menteri 

Pasal 41. 
Para Anggota DPR yang bukan Anggota Seksi yang bcrsangkutan 

bcrhak menghadiri rapat-rapat Seksi itu, dan mernajukan usul-usul, 
akan tetapi tidak bcrhak mernutuskan. 

§ 2. Perneriksaan dalam Seksi-seksi. 

Pasal 37. 
( 1) Jika dianggap perlu, Panit.ia Perrnusyawaratan dapat menyerah 

kan suatu usu! kepada salah satu Seksi untuk diperiksa, dengan menen 
tukan bilamana perneriksaan itu harus sclcsai. 

(2) Keputusan Panitia Permusyawaratan tersebut dalam ayat 1 
diberitahukannya kcpada DPR. 

(3) Untuk keperluan tersebut dalam ayat 1, Seksi mernilih seorang 
Pelapor di a.ntara Anggota-anggotanya. 

Pasal 38. 
Perundingan dalam rapat Seksi bersifat rahasia. 

Pasal 39. 
( 1) Dalam tempo yang ditetapkan oleh Seksi, para Anggota DPR 

berh ak menyampaikan dengan tertulis kepada Seksi yang bersangkutan 
pendapatnya tentang sesuatu usu! yang sedang dibicarakan dalam Seksi 
itu. 

(2) Tempo yang ditetapkan itu diberitahukan kcpada Kctua DPR, 
yang kemudian rneneruskan pemberitahuan itu kcpada para Anggota. 

Pasal 40. 
( 1) Seksi hams mengadakan rapat selarnbat-lambatnya i hari se 

sudah sesuatu usul diterimanya untuk diperiksa, Di dalam rapat itu 
diumumkan catatan-catatan yang diterimanya. 

(2) Apabila Seksi dalam rapat tersebut dalam ayat 1 berpendapat , 
bahwa usu! itu belum dapat dibicarakan lebih lanjut maka rapat diun 
durkan sampai waktu yang ditctapkan dalam rapat itu, 
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Pasal 46. 
Apabila menurut putusan Panitia Permusyawaratan akan diadakan 

pemeriksaan dalam Bahagian-bahagian, maka para Anggota· Bahagian 
bahagian mengadakan rapat untuk membicarakan usul-usul yang ber 
sangkutan, selekas-Iekasnya 2 hari sesudah usul-usul itu dibagikan, 
kecuali apabila Panitia Permusyawaratan menentukan lain. 

Pasal 47. 
Ketua-ketua Bahagian memberi pimpinan dalam pernbicaraan 

pembicaraan di Bahagian-bahagian dan berusaha supaya para Anggota 
mendapat kesempatan untuk mengemukakan pemandangannya, baik 
yang mengenai hal-hal yang umum maupun mengenai hal-hal yang 
istimewa tentang usul-usul itu; untuk itu jika periu, Ketua Bahagian 
lebih dahulu bermusyawarat. bersama-sama. 

Pasal 45. 
Setelah pemeriksaan oleh Seksi selesai, Panitia Pennusyawaratan 

memutuskan, apakah usu] yang bersangkutan perlu dibicarakan dahulu 
dalam rapat Bahagian-bahagian atau dapat dikirimkan langsung kepada 
rapat pleno. 

Pasal 44. 
(1) Laporan itu diperbanyak clan dibagikan kepada para Anggota 

DPR, dan disampaikan kepada Pemerintah untuk memberik.an kesem 
patan kepadanya rnemberikan jawaban dengan tertulis. 

(2) Jawaban Pemerintah diperbanyak dan dibagikan kepada para 
Anggota. 

Pasa1 43. 
( 1) Seksi secepat-cepatnva membuat satu laporan, yang memuat 

ikhtisar dari perundingan-perundingan yang telah diadakan itu, hasil 
hasil dari pemeriksaannya dan apabila dilakukan perundingan dengan 
Pemerntah secara surat-menyurat atau secara lisan, pula satu laporan 
tentang perundingan itu, 

(2) Dalam laporan yang termasuk dalam ayat 1 mengenai usul itu, 
Seksi dapat mengernukakan pula usul-usul perubahan yang dipandang 
perlu. 

(3) Apabila clianggap perlu, maka dalam laporan dikemukakan pula 
pendapat Anggota Seksi yang menyimpang dari pendapat sebagian 
besar. 
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Pasal 53. 
( 1) Apabila dalam mcnyusun laporan-gabungan tern ya ta, bahwa 

dalam suatu Bahagian atau lebih dibicarakan pclbagai soal yang pcnting, 
sedangkan dalam Bahagian-bahagian lairmya hal itu tidak dilakukan, 
maka Panitia Pelapor dapat meminta kepada Ketua DPR untuk me 
manggil Bahagian yang dimaksudkan tera.khir supaya dalam laporannya 
soal-soaJ tadi dibicarakan juga. 

(2) Apabila hal yang termaksud dalam ayat l terjadi, maka penyu 
sunan laporan-gabungan dilakukan sesudah pcmeriksaan itu selesai. 

§ 3. Pemcriksaan dalam Bahagian-bahagian, 

Pasal 49. 
Tiap Anggota yang hadir dalam rapat Bahagiannya, bcrhak me 

nyampaik an nota-nota tertulis yang ditanda-tanganinya tcntang scsuatu 
usul yang scdang dirundingkan. Nota-nota itu dibacakan di dalam rapat 
Bahagian yang bersangkutan dan kcmudian diser ahkan kepada Pelapor, 
yang menyampaikannya kepada Panitia Pelapor. Panitia Pelapor selan 
jutnya melampirkan nota-nota itu pada laporannya. 

Pasal 50. 
Perundingan dalarn rapat-rapat Bahagian-bahagian bersifat rahasia. 

Pasal 51. 
Sesudah pcrundingan daJam Bahagian-bahagian sclesai, maka Panitia 

Pelapor myngadakan rapat untu k menyusun lap oran-gabungan. 

Pasal 52. 
( 1) Panitia Pclapor membuat laporan-gabungan yang memuat 

kesimpulan t)enmdingan dalam rapat-rapat Bahagian rncngcnai usul 
yang sedang dirundingkan; hal-hal yang dianggap tidak bcrguna oleh 
Panitia Pclap or tidak dimasukkan dalam Japoran-gabungan. 

(2) Sctelah bermusyawarat dengan Kctua DPR, maka Pan itia Pela 
por dapat menambahkan dalam laporan gabungan kcterangan, yang 
menurut pendapatnya dapat menjelaskan pendirian Anggota-anggota 
tentang usul itu. 

Pasal 48. 
Setiap Pelapor membuat catatan tentang pernbicaraan dalam 

Bahagiannya dan narna-narna Anggota yang hadir. 



83 

Pasal 54. 
Dengan memberitahukan alasan-alasannya Panitia Pelapor dapat 

mengundang dengan perantaraan Ketua DPR, Menteri atau Menteri 
menteri yang memajukan usul, untuk mengunjungi satu atau beberapa 
rapat; dalam hal ini Menteri (Menteri-menteri) dapat membawa Pega 
wai-pegawai. Dengan perantaraan Ketua DPR Panitia Pelapor dapat ber 
tukar pikiran dengan surat-menyurat dengan Menteri (Menteri-menteri) 
yang bersangkutan, 

Pasal 55. 
(1) Apabila Panitia Pelapor berhubung dengan surat-surat yang 

diterimanya dari Pemerintah ataupun karena sesuatu hal lain, meng 
anggap perlu diadakan pembicaraan lagi dalam Bahagian-bahagian, maka 
hal itu diusulkannya kepada Ketua DPR. 

(2) Untuk perundingan yang kedua itu berlaku juga ketentuan 
ketentuan tentang perundingan pertama. 

Pasal 56. 
(1) Apabila Panitia Peiapor berpendapat, hahwa Iaporan-gabungan 

tetap belum mungkin dibuat, maka Panitia membuat laporan-gabungan 
sementara, 

(2) Panitia Pelapor membuat laporan-gabungan sementara atau 
laporan-gabungan tetap dalam tempo selambat-lambatnya 1 minggu 
sesudah Iaporan Bahagian-bahagian selesai. 

( 3) Apabila dibuat laporan-gabungan sementara, maka laporan 
gabungan tetap harus dibuat dalam tempo selambat-larnbatnya 1 ming 
gu sesudah jawaban Pemerintah diterimanya. 

Pasal 57. 
( 1) Rancangan laporan-gabungan sebelum diperbanyak, disediakan 

pada Sekretariat selambat-lambatnya 2 x 24 jam untuk diselidiki dan 
di mana perlu diadakan perubahan oleh para anggotanya. 

(2) Laporan-gabungan dan surat-surat lampirannya yang termaksud 
dalam pasal 52 diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota dan 
dikirimkan kepada Pemerintah, · 

Pasal 58. 
(1) Jawaban Pemerintah yang diterima atas laporan-gabungan 

diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota. Usul perubahan di 
sampaikan kepada Panitia Pelapor, 

(2) Panitia Pelapor dapat memutuskan, bahwa surat-surat lampiran 
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Pasal 64. 
(1) Jikalau setengah Jam sesudah waktu yang ditetapkan untuk 

jawaban Pemerintah tidak diperbanyak, melainkan disediakan pada 
Sekretariat untuk dibaca dalam tempo 2 x 24 jam dan dalam tempo 
yang ditctapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 59. 
( 1) Setelah perneriksaan persiapan terhadap sesuatu usul selesai, 

Panitia Permusyawaratan mencntukan hari pernbicaraan usu! itu dalam 
rapat plcno , 

(2) DPR berhak mcngubah hari yang sudah ditentukan oleh Panitia 
Permusyawaratan. 

§ 4. Pemeriksaan dalam Panitia Khusus. 

Pasal 60. 
Jika dianggap pcrlu, Panitia Permusyawaratan dapat menyerahkan 

sesuatu usul untuk diperiksa kepada suatu Panitia Khusus yang diben 
tuk menurut ketentuan dalam pasal 35 ayat (1). 

Pasal 61. 
Ketentuan-ketentuan dalam pas al 3 7 sampai pasal 45 bcrlaku juga 

untuk perneriksaan yang dilakukan olch Panitia Khusus. 

BAB V. 
TENTANG RAPAT-RAPAT 

§ 1. Ketentuan Umum tentang Rapat Terbuka. 

Pasal 62. 
( 1) Ketua DPR mengundang para Anggota untuk menghadiri rapat 

ple no , 
(2) Rapat pagi dimulai jam 09.00 clan rapat malam dimulai jam 

19.30 kccualijika Ketua atau DPR menentukan waktu lain. 

Pasal 63. 
( 1) Sebclum menghadiri rapat, setiap Anggota menanda-tangani 

daftar hadir. 
(2) Apabila daftar hadir, telah ditanda-tangani oleh lebih dari 

separuh jumlah Anggota Sidang, maka Kctua mernbuka rapat. 
( 3) Daftar hadir yang dimaksudkan dalam ayat 1 diletakkan di atas 

meja Sekretaris untuk ditanda-tangani olch Anggota-anggota yang da 
tang kemudian. 
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Pasal 68 
(1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan untuk itu, 
(2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berpidato. 

Pasal 69 . 
(1) Ketua memberi kesempatan . untuk bicara menurut urutan 

permintaan; jika perlu untuk kepentingan perundingan, ia boleh me 
nyimpang. 

(2) Penyimpangan dari urutan tersebut di atas dapat dilakukan 
apabila seorang Anggota yang meminta bicara untuk soal-soal per- 

• 

§ 2. Permusyawaratan 
Pasal 66. 

Dalam rapat-rapat dipergunakan bahasa Indonesia. 

Pasal 67. 
( 1) Pembicaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua ha· 

bakan, kecuali apabila DPR menentukan lain. 
(2) Dalam babakan kedua hanya boleh berbicara Anggota yang 

sudah meminta bicara dalam babakan pertama. 
(3) Anggota tidak boleh berbicara, sebelum meminta dan mendapat 

ijin dari Ketua. 

Pasal 65. 
(1) Sesudah, rapat dibuka, Ketua memberitahukan dengah singkat 

tentang surat-surat yang masuk sejak rapat yang terakhir, kecuali surat 
surat yang mengenai urusan Rumah-Tangga DPR. 

(2) Surat-surat, baik yang diterima dari Pemerintah maupun dari 
pihak lain dibacakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Ketua 
atau oleh DPR setelah mendengar pemberitahuan singkat yang dimak 
sud dalam ayat 1. 

(3) Ketua menentukan, apa yang harus diperbuat dengan surat-surat 
yang masuk itu dan meneruskannya kepada Seksi-seksi atau Panitia 
yang bersangkutan, kecuali apabila DPR mengenai sesuatu surat rnenen 
tukan Iain. 

pembukaan rapat jurnlah anggota yang diperlukan belum juga hadir, 
maka Ketua membuka pertemuan dan menyuruh membaca nama-nama 
Anggota yang hadir. la dapat mengumumkan surat-surat yang rnasuk, 

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua sampai saat yang akan 
ditentukan lagi, 
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Pasal 72. 
Apabila seorang pembicara yang dimaksud tidak memenuhi yang 

tersebut dalam pasal 71, atau rnengulangi pelanggaran atas ketentuan 

• 

Pasal 71. 
( 1) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pernbicara 

an, maka Ketua memperingatkan clan meminta supaya pernbicara 
kembali k epada pokok pernb icaran. 

(2) Apabila seorang pernbicara dalam rapat mernpergunakan perka 
taan-perkataan yang tidak layak atau menghina, mengganggu ketertiban 
atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-pebuatan yang tidak 
syah, maka Ketua memberi nasehat clan memperingatkan supaya jalan 
perundingan tertib kembali, 

Dalarn hal demikian Ketua memberi kesempatan kepada orang yang 
bersangkutan untuk menarik kembali perkataan-perkataan yang menye 
babkan ia diberi peringatan. Jikalau ia mempergunakan kesempatan 
ini, rnaka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam Risalah 
Resmi tentang perundingan itu. 

Pasal 70. 
( 1) Untuk kepentingan perundingan, Ketua dapat menetapkan se 

bclum perundingan mengenai sesuatu hal dirnulai, para pembicara harus 
mcncatatkan nama terlebih dahulu :-dalam waktu yang ditentukan oleh 
Ketua. 

(2) Sesudah waktu yang ditetapkan itu lewat, Anggota yang belum 
rnencatatkan namanya sebagai dirnaksud dalam ayat 1 tidak berhak 
untuk ikut berbicara mengenai hal yang termaksud dalam ayat tersebut, 
kecuali jika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan yang dapat 
diterima. 

scroangan atau untuk mcmajukan usul tata-tertib mengenai peruriding 
an soal yang scdang dibicarakan. Ketua tidak mernberikan kesempatan 
berbicara tentang soal-soal perseorangan sebelum diberikan penjelasan 
tentang soal tersebut. 

(3) Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan suatu usul 
mengenai tata-tertib, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2, jika 
dikemukakan dengan tertulis harus dimajukan oleh sekurang-kurangnya 
4 Anggota yang hadir. 

( 4) Ket entuan dalam ayat 3 (berlaku juga bagi usul untuk rnenunda 
penmdingan). 
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Pasal 76. 
Pennusyawaratan tentang suatu usul berupa rancangan Undang 

undang dilaku1c.an dalam dua bagian.: a. pemandangan umum mengenai rancangan Undang-undang seluruh 
nya. 

b. pembicaraan pasal demi pasal. 

tersebut, maka Ketua dapat melarang ia berbicara terus ten tang soal 
yang sedang dirundingkan dalam rapat tersebut. 

Pasal 73. 
(1) Jika dianggap perlu, Ketua dapat melarang pembicara yang 

dimaksud dalam pasal 72 terus menghadiri rapat. 
(~) Anggota Iain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam 

ayat 2 pasal 71 oleh Ketua dapat dilarang terns menghadiri rapat, dalam 
mana hal ini terjadi. 

(3) Seorang Anggota yang berdasarkan ayat 1 dan . 2 dalam pasal 
ini oleh Ketua dilarang menghadiri sesuatu rapat atas usul Ketua oleh 
rapat dapat dilarang mengunjungi rapat DPR selama waktu yang di 
tetapkan; terhadap usul itu tidak diadakan perundingan. 

(4) Lama waktu larangan hadir dalam rapat-rapat DPR tidak dapat 
melebihi sisa masa sidang, · 

Pasal 74. 
( l) Anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam ayat 1 dan 2 

pasal 73 diharuskan dengan segera keluar dari ruangan rapat DPR. 
(2) Anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 73, 

tidak boleh memasuki ruangan-ruangan rapat DPR sebelum berakhir 
tempo larangan menghadiri rapat-rapat. 

(3) Ketua berkewajiban, jika perlu untuk memaksa Anggota yang 
dilarang hadir itu meninggalkan ruangan rapat dan juga untuk menge 
luarkannya dari ruangan rapat, apabila waktu larangan belum habis, ia 
menginj•k ruangan rapat rersebut, · 

Pasal 75. 
(1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda atau 

mengundurkan rapat, 
(2) Lamanya penundaan biasa tidak lebih dari satu jam sedang 

pengunduran biasa paling lama sampai hari kerja yang berikut. 
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Pasal 79. 
Selain dari anggota yang mernajukan usu1 yang sedang dibicarakan, 

seorang anggota tidak boleh berbicara lebih dari dua kali tcntang usul 
itu, kecuali apabila DPR mengijinkannya. 

Pasal 80. 
( 1) Para Menteri atau para kuasanya mernpunvai tern pat duduk 

yang tertentu dalam ruangan rapat DPR. 
(2) Ketua mernpersilahkan rnereka berbicara, apabila dan setiap kali 

mereka menghendakinya, akan tctapi tidak boleh sebelurnnya seorang 
pernbicara yang sedang berbicara selcsai berpidato. 

( 3) Dalam rapat-rapat mcreka dapat diban tu oleh Pegawai-pegawai 
yang ditunjuk oleh mereka untuk itu. 

Pasal 81. 
(1) Pada permulaan atau selama permusyawaratan tentang suatu 

usu] , DPR dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato para 
Anggota. 

(2) Bilamana Iamanya pidato yang ditetapkan sebagai maksimum 
telah Iampau, maka Ketua mcmpersilahkan pembicara berhenti. Pembi 
cara dengan segera mernenuhi permintaan itu, 

Pasal 82. 
{l) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembicaraan 

telah cukup ditinjau dari beberapa sudut , maka ia mengusulkan kepada 

Pasal 78. 
( 1) Pembicaran ten tang pasal demi pas al dilakukan rncnurut urutan 

nya sedernikian rupa, hingga pada setiap pasal diperbincangkan juga 
usul-usul perubahan yang bersangkutan, kecuali bilamana isinya atau 
hubungannya dengan lain-lain pasal dan perubahan mcmerlukan aturan 
yang lain. 

(2) DPR dapat memutuskan supaya pcmbicaraan tentang suatu 
pasal dibagi-bagi, bilamana pasal itu memuat berbagai paragrap, ayat 
atau kalimat. 

Pasal 77. 
Pada pernandangan umum tentang suatu soal hanya dibicarakan 

tujuan urnum dan garis bcsar soal itu. DPR dapat juga menetapkan 
permusvawaratan tersendiri mcngenai tiap-tiap Bahagian pokok usul 
itu. 
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PasaJ 85. 
(1} Dalam tempo 2 x 24 jam, setiap Anggota mendapat kesempatan 

untuk mengadakan perubahan dalam laporan tentang pidatonya, akan 
tetapi hal itu tidak. boleh mengubah maksud pidatonya. 

(2) Sesudah tempo yang dimaksudkan dalam ayat 1 lewat, maka 
Risalah-Resmi selekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua, 

§ 4. Rapat Tertutup. 
Pasal 86 .. 

(1) Pembicaraan dalam Rapat Tertutup DPR bersifat rahasia, kecu 
ali apabila DPR memutuskan lain. 

DPR supaya permusyawaratan ditutup. Usul ini diputuskan dengan 
tidak diadakan perundingan. 

(2) Penutupan pennusyawaratan dapat pula diusulkan oleh paling 
sedikit sepuluh orang Anggota yang hadir dalam rapat, 

(3) Sebelum usul menutup sesuatu pennusyawaratan diputuskan, 
maka Ketua menanyakan kepada Menteri-menteri atau kepada kuasa 
kuasanya yang hadir, apakah mereka ingin berbicara Iagi ten tang soal 
yang sedang diperbincangkan. 

(4) Dalam keadaan istimewa Ketua dapat mengijinkan, bahwa 
seorang Anggota setelah pennusyawaratan ditutup, memberikan kete 
rangan singkat yang tidak boleh bersifat pengulangan dari yang telah 
dikemukakannya, dalam waktu yang dibatasi oleh Ketua. 

§ 3. Risalah-Resmi 
Pasal 83. 

Untuk setiap rapat terbuka dibuat Risalah-Resmi yakni laporan 
penulis-cepat yang selain daripada laporan dari semua pengumuman 
dan perundingan yang telah dilakukan dalam rapat memuat juga: 
1. acara rapat. 
2. nama-nama Anggota yang telah menanda-tangani daftar hadir yang 

dimaksudkan dalam pasal 63. 
3. nama-nama Wakil Pemerintah yang hadir. 
4. nama-nama Anggota yang dalam pernungutan suara menyatakan 

setuju atau tidak setuju. 
Pasal 84. 

Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnya kepada Anggota demi· 
kian pula kepada Menteri-rnenteri yarig bersangkutan dikirimkan Risa 
lah-Resmi sernentara, 
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§ 1. Ketentuan Umum. 
Pasal 88. 

( 1) Jika dalam Undang-undang Dasar atau Cndang-undang tidak 
ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah suara 
terbanyak mutlak dari suara yang dikeluarkan, sebagai dimaksud dalam 
pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indo 
nesia. 

(2) Dengan mengingat yang ditentukan dalarn ayat 3 pasal ini, 
pemungutan suara adalah syah, apabila jumlah suara yang dikeluarkan 
lcbih dari pada separuh jurnlah Anggota Sidang. 

(3) Jika jurnlah suara yang dikeluarkan kurang dari separuh jumlah 
Aggota sidang, maka permungutan suara juga syah, apabila jumlah 
suara "setuju " a tau "tidak setuju " merupakan jumlah terbanyak mutlak 
daripada separuh jumlah Anggota Sidang. 

§ 2. Pemunguran Suara mengenai Soal. 
Pasal 89. 

(1) DPR mulai memungut suara, setelah dinyatakan, bahwa per 
musyawaratan tentang sesuatu soal telah ditutup. 

(2) Sebelurn pcmungutan suara dirnulai, Anggota diberi kesempatan 
untuk memajukan alasan t erhadap suara yang akan dikeluarkannya, 

(3) Pemungutan suara dilakukan dengan memanggil nama seorang 
demi seorang apabila Ketua at au salah seorang Anggota menghendaki 
nya. Dalam hal dernikian, maka terlebih dahulu ditetapkan dengan 
undian pada nomor mana dalam daftar hadir panggilan nama itu ak.an 

(2) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
pernbicaraan-pembicaraan atau sebahagiannya. 

( 3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 
rapat tertutup itu, serta juga oleh rnereka yang berhubung dengan pe 
kerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu. 

Pasal 87. 
( 1) Apabila dalam rapat tertutup tidak dibuat laporan tulisan-cepat, 

maka dibuat Iaporan singkat tentang perundingan itu, 
(2) DPR dapat mernutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan 

dalam rapat tertutup , tidak dimasukkan dalam laporan, 

BAB VI. 
TENTA;\G PEMU:'\"Gl!TA~ SUARA. 
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.§ 3'. Pemungutan Suara mengenai orang. 
Pasal 91. 

Kecuali jika DPR memutuskan lain, setiap pemungutaa _,,suara 
mengenai orang, dilakukan dengan tertulis mennrut ketentuan-ketentu 
an yang dimaksud dalam pasal 10 sampai 15. 

BAB VII. 
TENTANG HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN JlAK.YAT 

§ 1. Hak memajukan Usul Rancangan Undang-undang. 
Pasal 92. 

(1) Semua Usul Undang-undang yang dimajukan oleh paraAnggota 

dimulai; seterusnya panggilan nama dilakukan menurut daftar hadir, 
Ketua memberikan suaranya paling akhir. 

( 4) Pada waktu nama seorang demi seorang dipanggil, maka setiap 
Anggota memberikan suaranya dengan lisan, yakni dengan perkataan 
"setuju" atau "tidak setuju", dengan tiada tambahan. · 

(5) Apabila tak ada seorang Anggota menghendaki pemungutan 
suara dengan memanggil nama seorang demi seorang, mak.a pemungutan 
suara mengenai pelbagai soal · dapat pula dilakukan dengan berdiri. 
Mereka yang tetap dudnk, baik dalam panggilan "setuju", namun dalam 
panggilan "tidak-setuju", dianggap tidak mengeluarkan suara, Apabila 
dalam hal itu terdapat .keragu-raguan tentang hasil pemungutan suara, 
maka atas permintaan Ketua, atau salah seorang Anggota, hasil itu 
ditetapkan Iagi dalam · pemungutan suara dengan memanggil nama 
Anggota seorang demi seorang. 

( 6) Apabila tidak diadakan panggilan nama Anggota seorang demi 
seorang, maka setiap Anggota berhak untuk meminta dicatat, bahwa ia 
dianggap tidak setuju, dengan tiada mengemukakan alasan-alasan. 

Pasal 90. 
(1) Tiap kali setelah diadakan pemungutan suara, Ketua meng 

umumk:an basil pemungutan itu kepada rapat. 
(2) Apahila, pada waktu mengambil keputusan, jumlah suara 

sama banyaknya dan rapat itu lengkap anggotanya, · maka usul itu 
dianggap ditolak.;jfkirapat itu tidak Iengkap, keputusan ditangguhkan 
sampai rapat yang berikut. 

Apabila jumlah suara sama banyaknya lagi, maka usul itu dianggap 
ditolak. 
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• 

Pasal 96. 
Seorang pengusul tidak dapat mcnjadi Anggota Panitia Pelapor; 

apabila ia menjadi Anggota sesuatu Seksi atau Panitia Khusus dan usu] 
Undang-undang itu dikirimkan kcpada Seksi atau Panitia Khusus itu 
untuk diperiksa terlebih dahulu, maka ia untuk sernentara tidak b er 
tindak sebagai Anggota Seksi atau Panitia Khusus itu. 

Pasal 97. 
( 1) Dalam penmdingan sesuatu usul, salah seorang pengusul berhak 

menjawab para pembicara. 
(2) Dalam hal ini berlaku pasal 80 ayat 3 dan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku bagi amandernen-amandernen. 

( 1) Tcntang sesuatu Usul Undang-undang seperti tcrmaksud dalam 
pasal 92 oleh Kctua diberitahukun kcpada DPR pada ra2at yang 
berikut. 

(2) Dalarn rapat yang akan ditctapkan dalam rapat terscbut dalarn 
ayat 1 olch Ketua dibcrikan kescmpatan kepada para pcngusul untuk 
mcnjelaskan usulnva dcngan lisan. 

Pasal 93. 
( 1) Apabila DPR memutuskan mcnerima usu! Undang-undang 

termaksud dalam pasal 92, maka usul Undang-undang itu dit erusk an 
kepada Panitia Pcrmusyawaratan untuk ditentukan lcbih lanjut ten 
tang pemeriksaannya. 

(2) Dalam hal itu berlaku pasa1 36 sampai 61, dengan pengertian, 
bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 42 dan 54 tentang pcrundingan 
dengan para Mentcri, dalam hal itu berlaku pula terhadap perundingan 
dengan para pengusul. 

Pasal 94. 

Pasal 93. 
(I) Suatu Usu! Undang-undang sepcrti tcrmaksud dalarn pasal 

9 2 seccpat rnungkin diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota. 
(2) Usul Undang-undang termaksud dalam ayat 1 dikirimkan juga 

kepada scmua Mcnteri , 

berdasarkan pasal 90 ayat 2 Undang-undang Dasar Sernentara Republik 
Indonesia kepada DPR, disarnpaikan kepada Ketua dcngan tertulis. 

(2) Suatu Usul Undang-undang scperti tcrrn asuk dalam ayat 1 her 
bentuk rancangan semeutar a, discrtai memori pcnjclasan dan harus 
ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang Anggota. 



93 

Pasal 102. 
Panitia Permusyawaratan dapat meneruskan sesuatu usul interpelasi 

kepada salah satu Seksi atau Panitia Khusus untuk. meminta pertim 
bangannya, sebelum usul interpelasi itu dibicarakan dalam rapat DPR . 

Pasal 103. 
( 1) Apabila DPR menerima baik usul interpelasi sebagaimana di 

maksudkan dalam pasal 101, maka ia menetapkan juga harinya per 
tanyaan-pertanyaan itu akan dimajukan; penetapan hari pertanyaan ini 
dapat juga diserahkan kepada Ketua. 

.. 

Pasal 98. 
Selama sesuatu usul Undang-undang seperti termaksud .dalam pasal 

98 belum diputuskan oleh DPR, maka usul Undang-undang itu dapat 
ditarik kembali oleh para Pengusul. Pemberitahuan demikian disampai 
kan dengan tulisan kepada Ketua clan harus ditanda-tangani oleh semua 
penanda-tangan usu! Undang-undang itu. 

Pasal 99. 
Selama sesuatu usul Undang-undang dari DPR belum disyahkan 

oleh Pernerintah, maka usul itu oleh DPR dapat ditarik kembali. 
Pasal 100. 

( 1) DPR dapat membentuk suatu Panitia Khusus yang diberi tugas 
untuk. membuat suatu rancangan Undang-undang mengenai sesuatu hal, 
sebagai termaksud dalam pasal 90 ayat 2 Undang-undang Dasar Semen 
taraRepublik Indonesia. 

(2) DPR dapat juga menyerahkan tugas termaksud dalam ayat 1 
kepada suatu Seksi. 

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 92 sampai 99, berlaku juga 
dalam hal-hal tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini. 

§ 2. Hak Interpelasi 

Pasal 101. 
( 1) Sekurang-kurangnya lima Anggota dapat mengajukan usul 

interpelasi kepada DPR untuk keterangan kepada Pemerintah mengenai 
suatu soal yang tidak termasuk acara. 

(2) Sesuatu usul interpelasi yang dimaksudkan dalam ayat 1 harus 
disusun dengan singkat dan tegas dan harus disampaikan dengan tertulis 
kepada Ketua; usul itu harus ditanda-tangani oleh mereka yang meng 
usulkan. 
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Pasal 106. 
(1) Apabila jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan 

menurut ketentuan dalam pasal 105 oleh Menteri yang bersangkutan 
disampaikan dengan tertulis, maka tidak diadakan pernbicaraan dengan 
lisan. 

( 2) Perianya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab dengan 
lisan. Apabila Menteri yang bersangkutan mernenuhi permintaan itu, 
maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk itu, dapat menge 
mukakan Iagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya, supaya 
Menteri yang bersangkutan dapat memberikan keterangan yang lebih 

( 1) Apabila sesuatu soal harus diselesaikan secepat-cepatnya clan 
Menteri yang bersangkutan hadir, maka dengan segera dapat dimajukan 
pertanyaan-pertanyaan, bilamana DPR menganggap hal itu perlu. 

(2) Dalam hal ini Menteri yang bersangkutan dapat mernberikan 
jawaban dalam rapat itu juga. 

§ 3. Hak Bertanya. 
Pasal 105. 

( 1) Setiap Anggota berhak mernajukan pertanyaan-pertanyaan 
kepada Pemeintah. 

(2) Pertanyaan-pertanyaan itu harus disusun singkat dan jelas dan 
disampaikan kepada Ketua dengan tertulis. 

( 3) Apabila dipandang perlu, Ketua dapat merundingkan dengan 
penanya tentang bcntuk dan isi pertanyaan itu. 

( 4) Ketua meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan itu 
kcpada Menteri yang bersangkutan. 

Pasal 104. 
itu. 

( 2) Kemudian Menteri yang bersangkutan diundang supaya hadir 
dalam rapat pada hari yang ditentukan itu. 

( 3) Dalam rapat yang ditetpkan dalam ayat 1, pengusul interpelasi 
menjelaskan interpelasinya. 

(4) Menteri yang bersangkutan menjawab interpelasi itu dalam 
r apat itu juga atau dalam rapat lain. 

( 5) Sesudah jawaban Ment eri yang bersangkutan, maka Anggota 
DPR lain yang bukan pengusul interpelasi boleh turut berunding. 

(6) Atas permintaan pengusul interpelasi, maka rapat DPR meng 
adakan pemungutan suara tentang jawaban Menteri yang bersangkutan 
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§ 4. Hak Angket 
Pasal 108. 

( 1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota dapat mengusulkan 
untuk mengadakan penyelidikan (angket) oleh DPR mengenai soal 
yang tertentu seperti termaksud dalam pasal 70 Undang-undang Dasar 
Sementara Repuhlik Indonesia. 

(2) Sesuatu usul seperti termaksud dalam ayat 1 harus mempunyai 
bentuk dan isi yang tegas tentang soal, yang harus diselidiki; usul itu 
disertai sesuatu penjelasan. 

( .3) Usul itu disampaikan kepada Ketua dengan tertulis dan harus 
ditanda-tangani oleh para pengusul, 

Pasal 109. 
( 1) Usul seperti termaksud dalam pasal 108 dan penjelelasannya 

diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota. 
(2) Usul-usul serta penjelasannya termaksud dalam ayat 1 dikirim 

kan juga kepada semua Menteri. 

Pasal llO. 
(1) Apabila Panitia Permusyawaratan berpendapat, bahwa tentang 

usul itu sebelum dirundingkan dalam rapat pleno harus diadakan 
pemeriksaan terlebih dahulu, maka ia menyampaikan usul itu kepada 
salah satu seksi atau suatu panitia khusus. 

( 2) Keputusan yang terrnaksud dalam ayat 1 oleh Ketua diberitahu 
kan kepada para anggota DPR. 

Pasal lll. 
Ketentuan dalam pasal 37 sampai pasal 45 berlaku juga bagi peme 

riksaan sesuatu usul yang dimaksud dalam pasal 108. 
Pasal 112. 

(1) Apabila DPR memutuskan menerima usul angket itu, maka 
DPR mengangkat suatu Panitia Angket. 

luas tentang soal yang terkandung di dalam pertanyaan itu. Anggota 
anggota lain tidak diberi kesempatan berbicara, 

Pasal 107. 
Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan dalam pasal 105 bersama 

dengan jawabannya dibuat sebagai lampiran risalah resmi, dengan cara 
yang ditetapkan oleh Ketua. 
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Pasal 11-h. 
( l) Apab ila Panitia mcmpunyai sangkaan rerhadap saksi-saksi 

bahwa mercka dalam kcterangannva yang dibcrikan atas su mpah, me 
malsukan suatu perbuatan-pe rhuaran atau mcnguraikan hal-hal yang 
hertcntangan dcngan kcnyataan maka t cnr ang hal itu, dibuat pcrnbcri 
taan tcrsendiri, yang mcrnuat ketcrangan-kcterangan yang dib erikan 
o1eh saksi-saksi itu clan uraian alasan-alasan yang mcnjadi dasar per 
sa.ngkaan tentang kepalsuan itu. 

(2} Sehclai salinan pcrnb eritaan itu yang ditanda-tangani oleh Kctua 
DPR disampaikan kepada Jaksa y<mg bcrkuasa mcnuntut ha! itu. 

Pasal 115. 
(I) Semua pemb eritnan perneriksaan saksi-saksi at au ahli-ahli bcgitu 

pula pernberitaan terscndiri yang dimaksud dalam pasal 114 
ditanda-tangani oleh Anggota-/\.nggota Panitia yang hadir, clan oleh 
Kctua DPR. 

(2} Semua akte dan surat lainnya yang dikeluarkan olch Panitia, 
dit anda-t angani olch Kctuanya d an Sck r ct aris J enderal DPR. 

Pasal 116. 
(1) Setclah Panitia Angket sclcsai membuat Iaporannya, m aka 

laporan itu dipcrbanyak serta dibagikan kepada Anggota-Anggota dan 
kemudian dibicarakan alam rapat pleno t erbuka, kecuali apabila DPR 
memutuskan lain. 

(2) Pemb eritaan-pernb erit aan pcmcriksaan dan surat-sur at lainnya 
dari angket disimpan di Sekretariat DPR. 

§ 5. Hak Arnandemen. 

Pasal 117. 
( l ) Sebe1um perundingan diadakan ten tang pasal-pasal a tau baha 

gian-bahagian scsuatu rancangan Undang-undang, maka mengenai 
usul itu oleh sckurang-kurangnya 5 orang Anggota dapat dimajukan 

i2) Segala perneriksaan olch Panitia AngkcL hanva dapat dilakukar. 
okh sedikit-dikitnya 3 orang i\.nggota. 

Pasal 113. 
( 1) Tiap keputusan un tuk mengadakan angkct mcncntukan juga 

waktu pcme riksaan scharusnya tclah bcrakhir. 
(2) Waktu yang d imaksud dalam avat 1, atas pcrrnintaan Panitia 

dapat diuridurkan okh DPR. 
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Pasal 119. 
(1) Atas usu] Ketua Panitia Pelapor, Ketua Seksi atau Ketua Panitia 

Khusus yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya lima orang Anggo 
ta, DPR dapat menunda perundingan tentang setiap perubahan yang 
diusulkan atau meneruskan usu! mengubah itu baik kepada Bahagian 
bahagian, kepada Seksi-seksi maupun kepada suatu Panitia Khusus, 
agar supaya diberikan laporan dengan lisan atau dengan tertulis me 
ngenai usul mengubah itu, 

(2) Apabila laporan-gabungan, laporan Seksi atau Iaporan Panitia 
Khusus mengenai sesuatu usul sudah disampaikan dan Pemerintah 
kemudian mengadakan perubahan dalam usul tersebut, maka menunda 
perundingan atau meneruskan usu! sebagai terrnaksud dalam ayat I 
dengan akibat-akibatnya, dapat dilakukan atas usul Ketua atau se 
kurang-kura.ngnya 5 orang Anggota. 

Pasal 120. 
(1) Apabila tak ada Anggota yang hendak mengusulkan perubahan 

lagi dalam pasal yang sedang dibicarak.an atau dalam bagian lainnya 
yang dikemukakan dan tak ada orang yang ingin berbicara lagi tentang 
itu, maka perundingan tentang bahagian tersebut dari usul itu ditutup. 

kepada Sekretaris Jenderal Usu! Perubahan (amandemen) dan usul 
perubahan atas usul perubahan itu (sub. amandemen) yang ditanda 
tangani. 

Dalam hal itu para pengusul amandemen dan sub. amandemen 
dapat menambahkan keterangan yang singkat. Arnandemen dan sub. 
amandemen serta keterangan singkat, selekas-Iekasnya diperbanyak 
dan dibagikan kepada Anggota-anggota. 

(2) Perubahan-perubahan yang diusulkan sesudah perundingan 
termaksud dalam ayat 1 dimulai, dimajukan dengan tulisan kepada 
Ketua; usul-usul perubahan itu dengan selekas-lekasnya diperbanyak 
dan dibagikan kepada Anggota-anggota. 

Pasal 118. 
(1) Setiap perubahan yang diusulkan dapat dijelaskan oleh salah 

seorang pengusul. 
(2) Perubahan-perubahan yang diadakan oleh pengusul yang di 

maksudkan dalam ayat l dalam perubahan yang telah diusulkan, tidak 
memerlukan lagi tanda-tangan mereka yang turut mengusulkan kecuali 
jika DPR memutuskan lain. 
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{2) Kemudian diadakan pemungutan suara yang berturut-turut 
dirnulai dcngan perubahan pada usu! pcrubahan , kcmudian usu! pent 
bahan yang bersangkutan dan akhirnya pasal atau bagian lainnya de 
ngan diubah atau tidak. 

(3) Pemungutan suara tentang perubahan yang mcnurut pendapat 
Ketua mempunyai akibat yang paling "jauh " didahulukan. 

Pasal 121. 
( 1) Denga.n mengingat ayat 2 pasal ini, maka sesuatu usu] pcrubah 

an, setelah peruridingan ditutup ticlak dapat ditarik kcmba!i. 
( 2) Apabila penerimaan atau pcuo lakan sesuatu perubahan yang 

diusulkan bcrarti pcnghapusan dcngan scndirinva perubahan-pcrubahan 
lain yang diusulkan, maka usul-usul perubahan lain itu olch pcngusul 
dapat ditarik kembali, sekalipun perundingan sudah ditutup;jika masih 
ada persclisihan paham tentang penghapusan itu, DPR mernutuskan. 

Pasal 122. 
( l) Apabila scsuatu usul yang dimajukan oleh Pemerin tah kcpada 

DPR dalam rapat telah diubah, maka pernungutan suara yang tcrakhir 
tentang usul itu seluruhnya. diundurkan samp ai rapat yang b criku t , 
kecuali jika DPR memutuskan lain. 

(2) Sementara itu oleh Anggota-anggota dernikian pula oleh Pcrne 
rintah dapat diusulkan perubahan-perubahan dengan tcrtulis. 
Hariva usul-usul perubahan baru yang diperlukan sebagai akibat pen1- 
bahan yang tclah diterima atau karena penolakan suatu pasal dapat di 
majukan. 

(3) Usul-usul untuk mcngubah yang dirnaksudkan dalarn ayat 2 
dan pasal-pasal atau bagian-bagian lain yang bersangkutan, dapat 
dirundingkan sebelurn pcmungutan suara terakhir, kecuali jika DPR 
rncmutuskan Iain. 

( 4) Apabila bcrhubung dengan ditctap kan dalam ayat 2 dan 3 di 
adakan lagi perubahan-perubahan , m aka pemungutan suara terakhir 
diundurkan lagi sampai rapat yang beriku t. Dan perundingan baru tidak 
diadakan lagi. Pasal 1 23. 

Perubahan-perubahan nornor urutan pasal-pasal atau bagian-bagian 
lain, sebagai akibat perubahan-perubahan yang telah diterima dalam 
perundingan tentang sesuatu rancangan atau usul, dcmikian pu1a pcru 
bahan dalam penunjukkan nomor pasal-pasal atau Bagian-bagian lain, 
scbagai akibat dari pada hal tadi, diadakan olch Ketua DPR. 
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§ 1. Tentang Mosi dan Resolusi. 
Pasal 126. 

(1) Sekurang-kurangnya 5 orang Anggota dapat mengusulkan 
sesuatu Mosi atau Resolusi DPR, baik berhubung dengan soal yang se 
dang dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri. 

(2) Rancangan Mosi atau Resolusi sebagaimana dimaksudkan dalam 
ayat 1 harus disampaikan kepada Sekretaris J enderal dengan atau tidak 
disertai keterangan tertulis; rancangan Mosi atau Resolusi dengan 
secepatnya diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota-anggota. 

(3) Ketua menentukan bagaimana dan bilamana usul semacam itu 
akan dibicarakan dan keputusan itu diberitahukan olehnya kepada DPR 
berhak mengadakan perubahan dalam keputusan Ketua. 

Pasal 127. 
Amandemen-amandemen untuk mengubah sebagai termaksud da 

lam pasal 11 7 tidak diperkenankan mengenai rancangan Mosi atau 
Resolusi kecuali dengan persetujuan Pengusul Mosi atau Resolusi itu. 
Apa yang ditentukan dalam pasal 118 berlaku pula, 

§ 2. Tentang Surat Permohonan (Petisi) 
Pasal 128. 

Ketua DPR mengirim surat permohonan atas nama DPR, sesudah 
surat permohonan itu, yang diperlakukan sebagai Mosi, diterima baik 
oleh rapat Pleno. 

§ 6. Hakinenganjurkan seseorang buat sesuatu jabatan. 
Pasal 124. 

Apabila oleh Undang-undang Dasar atau oleh Undang-undang diten 
tukan, bahwa DPR diwajibkan memajukan anjuran calon.untuk mengisi 
sesuatu jabatan yang lowong, maka bagi anjuran dan pemilihan calon .· 
itu berlaku ketentuan-ketentuan yang termuat dalarn pasal 7 sampai 
pasal 15. 

Pasal 125. 
- Anjuran yang termaksud dalam pasal 124 oleh Ketua DPR disam 

paikan dengan tertulis kepada Presiden, dengan disertai pemberitaan 
pemilihan calon-calon tennaksud dalam pasal tersebut. 

BAB VIII. 
TENTANG MOSI DAN RESOLUSI, DA..'l'IJ PETISI. 
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Pas al 13 2. 
( 1) Peninjau-periinjau dilarang mcnyatakan tanda setuju a tau tidak 

setuju. 
(2) Ketua menjaga supava larangan ini diperhatikan clan mernelihara 

suasana yang tcrtib , 
( 3) Apabila larangan itu dila.nggar, maka Ketua dapat mcrnerintah- 

BAB X. 
TE~TA.'.\G PENINJAL'. 

PasaJ 131. 
Sctelah perundingan-pcrundingan t cn tang hal clan usul yang dirnak 

sud dalam pasal 129 selesai, maka jika perlu cliadakan pcmungutan 
suara, untuk i tu berlaku kctcntuan-kctentuan pcrnungu tan suara dan 
tentang amandcmen. 

(1) Apabila Seksi atau Panitia Khusus t idak dapat menyclesaikan 
pcmeriksaannva dalam wakt.u y<mg t elah ditctapkan, maka waktu itu 
atas perrnintaannva dapat dipe rpanjang olch DPR atau ap abila t id ak 
bersidang, o lch Kctua, 

(2) Apabila DPR atau Kctua m ernutuskan t id ak akan memperpan 
jang waktu tcrscbut, maka DPR atau Ketua dapat mernbebaskan Seksi 
yang bersangkutan dari kewajibunuya at au mcmbubarkan Panitia 
Khusus iru dan mengangkat lagi Panitia Khusus baru. 

Pasal 130. 
7 

( 1) Apabila DPR bcrpcndapat bah wa tentang sesuatu hal yang 
disampaikan kepadanya, perlu diadakan pcrneriksaan, maka hal itu 
diserahkan kcpada suatu Scksi at au Panitia Khusus untuk diperiksa 
nya. Seksi atau Panir ia Khusus itu kcmuclian meruajukan laporan yang 
mernuat juga usul itu kcpada DPR. 

(2) Laporan itu harus sclcsai clalam waktu yang ditcntukan olch 
DPR. 

(3) Sesurlah Iap oran itu sclesai, kcrnudian dipc rbanv ak dan 
dibagikan kepada Anggota-anggota DPR untuk dibicarakan dalam 
rapat plcno. 

Pasal 129. 

BAB IX 
TENTANG SLRAT-SL'RAT YANG .\1ASCK 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 282. 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK IDONESIA. 
TAT A TERTIB. PENGUBAHAN-PENGUBAHAN Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentang meng 
adakan pengubahan-pengubahan dalam Peraturan Tata-Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA R.I. 

Pasal 135. 
Peraturan ini dinamakan "Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat" clan mulai berlaku pada hari ditetapkannya (27 September 
1950). 

Pasal 133. 
( l) Usul-usul perubahan dalam peraturan ini dimajukan kepada 

Panitia Rurnah Tangga untuk diteruskan beserta pertimbangannya 
kepada rapat Pleno DPR yang rnemutuskan apakah usul itu diterima 
atau ditolak ataupun diterima dengan perubahan, 

(2) Apahila usu! perubahan termaksud dalam ayat 1 dianggap 
penting oleh DPR, maka usul itu diserahkannya kepada Bahagian 
bahagian, Seksi atau suatu Panitia Khusus untuk diperiksa lebih dahulu. 

(3) Untuk pemeriksaan termaksud dalam ayat 2 berlaku ketentuan 
ketentuan dalam pasal 3 7 sampai pasal 61. 

Pasal 134. 
Semua hal yang tidak diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh 

DPR. 

PENUTUP 

ruangan. 
( 4) Ketua berhak, untuk mengeluarkan peninjau-peninjau yang 

tidak memperhatikan kesusilaan umum. 

kan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan . 
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SUMAR.DI, 

ttd. 

SEKRETARIS JE.'\DER.AL, 

SARTONO, 

ttd. 

KE TUA, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPCBLIK INDONESIA; 

M E :\I U T C S K A N : 
Mengadakan perubahan-pcrubahan dalam Pcraturan Tata-tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut: 
I. Pasal 27 avat (1) diubah menjadi : 

"Dewan Perwakilan Rakyat membcntuk pada tiap-tiap perrnulaan 
tahun sidang di antara anggota-anggotanya suatu Panitia Rumah 
Tangga yang terdiri dari Kctua Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 
anggo ta merangkap Kct ua, Wakil Kctua I, Wakil Ketua 11, Wakil 
Kctua III, dan sckurang-kurangnya 8 orang Iainnya scbagai anggota, 
yang atas usul Ketua dengan mendcngarkan kcinginan Fraksi-fraksi 
Golongan-golongan ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat". 

II. Pasal 30 ayat ( 1): pcrkataan-perkataan "delapan Bahagian" diganti 
dengan perkataan-perkataan "cnam Bahagian". 

Dalarn rapatnva Pleno tcrtutup kc-4 pada tanggal 14 Januari 1952 
di Jakarta, 

Serclah membicarakan : dst . ; 
Meriimbang : dst , ; 

DEWA.:\ PERWAKILAN RAKYAT REPUBL!K L\'DO:\'ESIA. 
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{ Tambahan Lembaran-Negara No. 1897 - Keputusan D.P.R. 
No. 8/D.P.R.-4!i/59 tanggal 9 Oktober 1959) 

PERATURAN TATA-TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
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Catatan: Ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 19 sub d. tidsk berlaku selama keten 
tuan-ketentuan dalarn Undang-lifldang Pemilihan Umum (U. U. No. 7 /1953) 
tentang pemetiksaan surat-surat kepercayaan belum diubah. 

§ 2. Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Pasal 2. 

( 1) Selama Ketua belum dipilih, Dewan Perwakilan Rakyat dike 
tuai untuk sementara oleh anggota yang tertua umurnya. 

(2) Jilca anggota yang tertua umumya sebagai tersebut pada ayat 1 
di atas menolak atau berhalangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat 
diketuai untuk sementara oleh anggota yang tertua di bawahnya. 

(3) Pada haripelantikan 'Dewan Perwakilan Rakyat yang baru, 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang lama menyerahkan pimpinan 
kepada Ketua Sementara dalam suatu rapat-gahungan Dewan Perwakil 
an Rakyat baru. 

BAB I. 
TENTANG SURAT-SURAT KEPERCAYAAN KEANGGOTAAN, 
K.ETUA DAN WAKIL-WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT 
§ L Surat-surat kepercayaan keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat 
Pasal 1. 

( 1) Pemeriksaan surat-surat kepercayaan anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat diserahkan kepada Panitia Rumah Tangga. 

(2) Sesudah melakukan pemeriksaan termaksud dalam ayat 1, 
Panitia Rumah Tangga memberikan laporan tertulis kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(3) Surat-surat kepercayaan dan laporan-laporan tentang keanggo 
taan Dewan Perwakilan Rakyat disimpan di Sekretariat Dewan Per 
wakilan Rakyat dan setiap waktu tersedia bagi para anggota untuk 
dilihat. 

PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
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Pasal 6. 
( 1) Daftar se bagai dimaksud dalam pasal 4 disampaikan sendiri 

kepada Ketua Sementara oleh seorang atau lebih dari mereka yang 
menanda-tanganinya, selarnbat-Iambatnya satu jam sebelum rapat yang 
dimaksud dalarn pasal 3 dimulai, 

Pasal 5. 
( 1) Setiap daftar yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 4 berisi narna 

dan apabila ada, keterangan-keterangan la.in yang dianggap perlu ten 
tang calon itu. 

( 2} Setiap daftar itu hams ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 
sepuluh orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Disebelah tanda-tangan itu disebutkan nama-nam a sekalian 
penanda-tanganan dan apabila ada, ketcrangan-keterangan lain yang 
dianggap perlu tentang rnereka itu masing-masing. 

( 4) Seorang anggota tidak bolch menanda-tangani lebih dari satu 
daftar. 

Pasal 4. 
( 1) Pencalonan Ketua dilakukan dengan cara mengisi dan menyam 

paikan daftar calon kepada Ketua scmentara. 
(2) Setiap daftar calon memuat nama seorang yang dicalonkan 

untuk Ketua, 
(3) Dalam daftar calon diterangkan, bahwa yang dicaionkan mene 

rirna pencalonan itu. 

Pasal 3. 
(1} Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai seorang Ketua dan 

tiga orang Wakil Ketua, yaitu seorang \Vakil Ketua I, seorang Wakil 
Ketua II clan seorang Wakil Ketua III. 

( 2) Secepat-cepatnya, akan tetapi sesudah lebih dari separoh dari 
jumlah anggota seluruhnya diterima dan hadir, maka Dewan Perwakilan 
Rakyat, dalarn rapat (-rapat) yang sengaja diadakan untuk keperluan 
itu, mernilih Ketua, seorang Wakil Ketua I, seorang Wakil Ketua II dan 
seorang Wakil Ketua III. 

(3) Ketua Sementara menetapkan hari dan waktu diadakan rapar 
(-rapat) itu dan hal ini diberitahukan olehnya kep ada anggota-anggota. 

( 4) Setelah rapat (rapat) termaksud dalam ayat 2 di atas dibuka, 
maka Ketua Sementara mengumumkan nama-nam a anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang telah diterima dan jumlah anggota yang hadir. 
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Pasal 8. 

( 1) Setiap anggota berhak mengeluarkan han ya satu suara. 
(2) Apabila dalam suatu surat pemungutan suara lebih dari 

satu segi-empat dihitamkan, maka surat itu tidak sah; demikian juga 
tidak sah surat pemungutan suara yang ditanda-tangani. 

( 3) . Suara yang diberikan kepada seorang yang tidak masuk dalam 
daftar calon dinyatakan tidak sah. 

( 4) Jilca timbul keragu-raguan tentang sah atau tidaknya sesuatu 
surat pemungutan suara, maka rapat memutuskan; apabila rapat tidak 
dap at mengambil keputusan karena jumlah suara sama banyaknya, 
maka pemungutan suara diulangi. 

(5) Surat pemungutan suara yang tidak dihitamkan, demik.ian juga 
surat pemungutan suara yang tidak sah, untuk menetapkan jumlah 
suara terbanyak mutlak sebagai dimaksud dalam pasal 10, tidak di 
hitung dalam jumlah semua suara yang dik.duarkan. 

Pasal 9. 
( 1) Pada setiap pemungutan suara Ketua Sementara menunjuk 

sebuah Panitia Pengumpul Suara, yang terdiri dari lima orang anggota, 
di antaranya seorang merangkap Ketua. 

(2) Apabila Ketua Sementara berpendapat, bahwa suatu daftar 
tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 4 dan 5 
peraturan ini, maka ia memberitahukan hal itu kepada yang menyam 
paikannya, supaya syarat-syarat itu dipenuhi; apabila dalam hal demiki 
an yang menyampaikannya itu tidak memenuhi petunjuk-petunjuk 
Ketua Sementara, maka Ketua Sementara berkuasa menyatakan daftar 
itu tidak sah, 

(3) Ketua Sementara menyuruh memperbanya.k secepat mungkin 
daftar-daftar yang sah, yang diterimanya untuk dibagi-bagikan kepada 
anggota yang hadir dalam rapat yang dimaksud dalam pasal 3. 

Pasal 7. 
(I) Pernungu tan suara berlangsung secara rahasia dengan jalan 

menghitamkan segi-empat yang terdapat di muka nama-nama setiap 
calon yang disusun menurut abjad dalam surat pemungutan suara. 

(2) Pemungutan suara tidak sah, apabila surat pemungutan suara 
yang masuk lebih banyak daripada jumlah anggota yang menanda 
tangani daftar hadir, Dalam hal ini pemungutan suara dengan segera 
diulangi. 
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Pasal 11. 
( 1) Apabila hanya seorang cal on yang diajukan, maka Ketua Semen 

tara memberitahukan hal itu kepada r apat clan calon itu dinyatakan 
terpilih. 

( 2) Apabila hanya dua orang cal on diajukan clan sesudah diadakan 
pemungutan suara ternyata seorang calon mendapat jumlah suara ter 
banyak mutlak, maka ia dinyatakan terpilih, 

Dalam hal kedua calon itu masing-masing mendapat suara sama 
banyaknya, maka pemungutan suara diulangi. Apabila sesudah dua kali 
pernungutan suara ulangan kedua calon itu mendapat suara sama 
banyaknya lagi, maka rapat untuk pemungutan suara ulangan berikut 
nya ditunda 2 x 24 jam. Kalau pada pemungutan suara ulangan yang 
ketiga masih juga terdapat suara yang sama banyaknya, maka Ketua 
Sementara menyatakan calo n-calon yang bersangku tan gugur dan tidak 
boleh dicalonkan lagi. 

Dalam hal dernikian harus diadakan pencalonan baru. 
(3) Apabila ada tiga atau empat calon diajukan dan sesudah diada 

kan pemungutan suara tidak seorangpun mendapat jumlah suara ter 
banyak mutlak, maka pemungutan suara diulangi dengan menghapus 
kan seorang calon yang mendapat suara paling sedikit. 

Dengan mengingat ketentuan-ketcntuan dalam ayat 2, cara pemu 
ngutan suara sedemikian itu diteruskan sampai salah seorang calon 
mendapat jumlah suara terbanyak mutlak. 

(4) Apabila lebih dari ernpat orang calon diajukan dan sesudah di 
adakan pemungutan suara tidak seorangpun mendapat jumlah suara 
terbanyak mutlak, maka pernungutan suara diulangi, dengan mengha 
puskan dalam tiap-tiap pengulangan dua calon yang mendapat suara 
paling sedikit, hinggajumlah calon tinggal tiga atau empat orang. 

Dalam hal ini ulangan pemungutan suara diteruskan menurut keten- 

Pasal 10. 
Siapa yang mendapat jumlah suara terbanyak mutlak ialah yang 

dinyatakan terpilih. 

(2) Sesudah Ketua Scmentara memberitahukan jumlah anggota 
yang hadir, maka pembacaan surat-surat pernungutan suara dilakukan 
oleh Ketua Panitia Pcngumpul Suara, dengan bantuan dua orang ang 
gota Panitia. Dua orang anggota Panitia lainnya mencatat suara-suara 
itu. 
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tuan-ketentuan dalam ayat 3. 
( 5) Apabila dari hasil pemungutan suara ternyata, bahwa calon 

calon yang mendapat jumlah suara paling sedikit jumlahnya melebihi 
jumlah yang harus dihapuskan menurut ketentuan-ketentuan dalam 
ayat 3 dan 4 karena ada calon-calon yang mendapat suara sama banyak 
nya, maka dalam hal itu antara calon-calon yang inendapat suara sama 
banyaknya diadakan undian untuk turut dalam u1angan pemungutan 
suara sebanvak jumlah yang diperlukan. 

Pasal 12. 
(1) Sesudah seorang daripada calon-calon memperolehjumlah suara 

terbanyak mutlak, maka Ketua Sementara mengumumkan hasil pemu 
ngutan suara itu dan selanjutnya membubarkan Panitia Pengumpul 
Suara yang dirmksud dalam pasal 9. 

(2) Tentang pemilihan itu dibuat suatu pemberitaan yang ditanda 
tangani oleh Ketua Sementara. 

Pasal 13. 
Untuk pencalonan dan pemilihan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II 

dan Wakil Ketua III masing-masing berlaku ketentuan-ketentuan dalam 
peraturan ini yang berlaku bagi pencalonan clan pemilihan Ketua. 

Pasal 14. 
(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa pad.a permulaan tahun 
sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana tugas 
dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 

(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya d.ilakukan 
oleh Wakil Ketua I; apabila yang akhir ini berhalangan, ia diganti oleh 
Wakil Ketua II. Apabila Wakil Ketua II juga berhalangan, maka ia · 
diganti oleh Wakil Ketua III. Apabila Ketua dan para Wakil Ketua 
berhalangan, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh anggo- . 
ta yang tertua umumya. 

( 3) Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 berlaku juga, apabila Ketua, 
Wakil Ketua I, Wakil Ketua II atau Wakil Ketua Ill meletakkanjabatan 
nya atau meninggal dunia. 

( 4) Apabila jabatan Ketua atau Wakil-wakil Ketua menjadi lowong, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat secepat-cepatnya mengadakan pemi 
lihan Ketua atau Wakil Ketua; pasal-pasal 4 sampai 12 berlaku juga. 
bagi pemilihan ini. 
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I. Panitia Permusyawaratan 

Pasal 17 
Dewan Perwakilan Rakyat mernbentuk di antara anggota-anggota 

nya suatu Panitia Permusyawaratan, yang berkewajiban: 
a. menetapkan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana 

perlu setelah mendengar Ketua-ketua Kornisi, untuk suatu sidang 
atau sebahagian dari suatu sidang, dengan tidak mengurangi hak 
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya; 

BAB II 
TENTANG BADAN-BADAN 

PERLENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 15. 
Kewajiban Ketua clan para Wakil Ketua yang terutama ialah: 

a. merancang tugas dan pembagian-kerja Ketua dan Wakil-wakil 
Ketua. senerti tersebut dalam pas al 14 avat 1; 

b. mcngatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat; 
c. mernimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat, dengan : menJaga ke 

tertiban dalam rapat. 
menjaga supaya peraturan Tata-Tertib ini diturut dengan seksama, 
memberi ijin untuk berbicara, 
menyimpuikan persoalan yang akan diputuskan, 
menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dcngan ti 
dak terganggu, 
memberitahukan hasil pemungutan suara; 

d. menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 16. 
( 1) Selama perundingan Ketua hanya dapat berbicara untuk menun 

jukkan duduk-perkara yang sebenamya atau untuk mengembalikan 
perundingan itu kepada pokok pernbicaraan, apabila perundingan itu 
menyimpang dari pokoknya. 

(2) Apabila Ketua hendak turut berbicara tentang soal yang sedang 
dirundingkan, maka ia untuk sernentara meninggalkan tempat duduk 
nya dan ia kembali sesudah habis berbicara; dalam hal dernikian jabatan 
Ketua dalam rapat untuk sementara diatur menurut cara yang dimuat 
dalam pasal 14 ayat 2. 
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§ 2. Panitia Rumah Tangga 
Pasal 19 

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk pada tiap-tiap tahun-sidang 
di antara anggota-anggotanya suatu Panitia Rumah Tangga, yang ber- 
kewajiban; · 
a. memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanda Dewan Per 

wakilan Rakyat, yang disiapkan oleh Sekretaris J enderal dan 
setelah disetujui olehnya, meneruskan rancangan sementara Anggar 
an Belanja itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat 
persetujuannya, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli dari 
tahun dinas sebelumnya: 

b. mengawasi dan meminta pertanggungan-jawab dari Sekretaris Jen· 
deral tentang perk.erjaan yang dipikulkan padanya; 

Pasal 18 
(1) Panitia Pennusyawaratan terdiri dari ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai anggota merangkap Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua 
II, Wakil Ketua III dan sekurang-kurangnya tujuh orang lainnya sebagai 
anggota, yang atas usul Ketua ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Angtota-anggota Panitia Pennusyawaratan sedapat-dapatnya 
mewakili pelbaga.i aliran, yang terdapat dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

( 3) Sesudah diberitahukan lebih dahulu kepada Ketua, tiap-tiap 
Panitia Permusyawaratan berhak menunjuk seorang anggota Dewan 
anggota Panitia Pennusyawaratan berhak menunjuk seorang anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat lain untuk mewakilinya dalam rapat-rapat 
Panitia Permusyawaratan. 

b. bermusyawarat dengan Presiden mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal itu di 
anggapnya perlu atau apahila dianggap perlu oleh Dewan' Perwakil 
an Rakyat atau apabila diminta oleh Presiden. 

c. memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan acara kepada Ke 
tua Dewan Perwakilan Rakyat, apabila hal itu dianggapnya perlu 
atau apabila Ketua Dewan Perwakilan Rakyat meminta pertimbang 
an itu; 

d. mengusahakan pelaksanaan ketentuan dalam pasal · 22 ayat 2 Un 
dang-undang Dasar. 
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Pasal 22 
(1) Jumlah anggota tiap-tiap Kornisi sedapat mungkin sama banyak 

nya. 
(2) Jumlah dan susunan anggota Kornisi ditetapkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan keinginan fraksi-fraksi clan 
anggota perseorangan yang berkepentingan. 

(3) Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua clan 
Wakil Ketua, diwajibkanmenjadi anggota Komisi. 

(4) Setiap permintaan yang berkepentingan untuk pindah ke lain 
Komisi diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

§ 3. Kornisi-komisi 

Pasa1 21 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai Komisi-komisi, yang 

jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Catatan : Ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 19 sub d tidak berlaku 

selama ketentuan-keten tuan dalam Undang-undang Pemi 
lihan Umurn ("C.C. No.7/1953) tentang pemeriksaan surat 
surat kepercayaan belum diubah. 

(2) Lapangan pekerjaan sesuatu Komisi meliputi lapangan pekerja 
an Departemen atau Departernen-departemen yang bersangkutan, 
menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 20 
Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang 
kurangnya sembilan orang lainnya sebagai anggota, yang setelah mende 
ngar keinginan fraksi-fraksi atas usul Ketua ditetapkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

c. mengangkat clan mernperhentikan atas nama Dewan Perwakilan 
Rakyat pegawai-pegawai Sekre tariat Dewan Perwakilan Rakyat 
golongan F/IV ke bawah; 

d. merneriksa suarat-surat kepercayaan keanggotaan Dewan Perwakil 
an Rakyat; 

e. memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat ten 
tang pekerjaannya pada tiap-tiap permulaan masa-persidangan. 
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Pasal 24 
Kewajiban Komisi-komisi ialah: 
Pert am a: 
Melakukan perneriksaan-pemeriksaan terhadap rancangan undang 

undang, sesuai dengan bunyi pasal-pasal 43 sampai 51, yang masuk 
urusan Komisi masing-masing, 

Kedua: 
a. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. Membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

Presiden dalam rnenjalankan undang-undang clan kebijaksanaannya, 
terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam hal 
hal yang masuk urusan Kornisi masing-masing, 

c, Mendeng.ukan suara rak.yat (public hearing) dalam hal-hal yang 
massuk urusan Komisi masing-masing, antara lain dengan jalan 
memperhatikan surat-surat, yang disampaikan kepada Dewan Per 
wakilan Rakyat dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan; 

d. Mengadakan rapat kerja dengan Presiden untuk mendengarkan 
keterangannya atau mengadakan pertukaran-pikiran tentang tindak 
an-tindakan yang sudah atau akan dilakukan oleh Departemen 
departemen yang bersangkutan; 

e. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usul-usul rancangan 
undang-undang atau usul-usul lain dan .laporan-laporan tentang 
soal-soal yang termasuk urusan Komisi masing-masing; 

f. Mengusulkan kepada Panitia Permusya.waratan hal-hal untuk di 
masukkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat; 

g. Mengajukan pertanyaan-pertanvaan tertulis kepada Presiden; 

Pasal 23 
( 1) Dalam rapatnya yang pertama dalam satu masa-persidangan 

Komisi-komisi menetapkan seorang Ketua dan seorang atau lebih Wakil 
Ketua untuk masa-persidangan itu, 

(2) Sebelum diadakan penetapan Ketua, rapat Komisi yang pertama 
dipimpin oleh KetuafW akil Ketua lama a tau oleh seorang anggota 
Komisi yang tertua umu~ya. 

(5) Anggota sesuatu Komisi tidakboleh merangkap menjadi anggo 
ta lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat lain Komisi sebagai 
peninjau, 
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§ 5. Panitia khusus 

Pasal 27 
Dewan Perwakilan Rakyat, jika menganggap perlu, dapat mernben 

tuk suatu Panitia Khusus untuk melakukan pemeriksaan-persiapan 
terhadap sesuatu rancangan undang-undang ataupun melakukan tugas 
lain. 

§ 4. Panitia Anggaran 

Pasal 25. 
Dewan Perwakilan Rakyat membentuk di antara anggota-anggota 

nya suatu Panitia Anggaran untuk selama masa-jabatan Dewan Perwakil 
an Rakyat, yang berkcwajiban: 
a. Mengikuti penyusunan rancangan Anggaran Belanja dari semula 

dcngan jalan mcngadakan hubungan dengan Departemen-deparre 
men yang bersangkutan; 

b. Memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat me 
ngenai Nata Keuangan dan rancangan Anggaran Bclanja yang di 
ajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

c. Mengikuti pelaksanaan Anggaran Belanja Negara setela.h disahkan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat clan mengajukan pendapatnya atas 
rancangan perubahan Anggaran Belanja yang diajukan oleh Presi 
den; 

d. Meneliti penyusunan pertanggungan-jawab Anggaran clan memberi 
kan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

e. Mernbe rikan pendaparnya mengenai hasil pe meriksaan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 26. 
Panitia Anggaran terdiri dari sekurang-kurangnya sembilan orang 

anggota, yang atas usul Ketua, setelah mendengar keinginan fraksi 
fraksi, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

h. Mengadakan pemnpuan-penmpuan, yang dianggap periu oleh 
Komisi clan yang anggaran bclanjanya diatur daiam Anggaran Be 
lanja Dewan Perwakilan Rakyat, dengan k eten tuan ba.hwa apabila 
ada perbedaan pendapat antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
clan Komisi, maka keputusan Dewan Perwakilan Rakyatlah yang 
menen tukan. 
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Pasal 34. 
Kewajiban Sekretaris Jenderal ialah: 

§ 6. Sekretaris J enderal dan para Sekretaris 
. Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 33. 
( 1) Pada Dewan Perwakilan Rakyat ada seorang Sekretaris J enderal 

dan beberapa orang Sekretaris. 
(2) Sekretaris Jenderal dan Sekretaris yang berpangkat F/V ke atas 

diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan 
RakyaL . 

Sekretaris Jenderal diusulkan dari antara Sekretaris-sekretaris 
yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat pada tiap-tiap . permulaan 
masa-jabatan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan pengertian, bahwa 
Sekretaris Jenderal dapat diusulkan kembali. 

Pasal 31. 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku buat Komisi tentang rapat-rapat 

dan pemungutan suara berlakujuga bagi Panitia Khusus, 

Pasal 32. 
Panitia Khusus dibubarkan setelah tugasnya dianggap selesai, 

Pasal 30. 
{ 1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan cara mempergunakan 

hasil pekerjaan Panitia Khusus. 

Pasal 29. 
Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan 

tentang tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu rnenyelesai 
kan tugas itu. 

Pasal 28. 
Panitia khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, 

termasuk seorang Ketua, yang atas usul Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat, setelah mendengar keinginan fraksi-fraksi, ditetapkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Pasal 38. 
( 1) Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, maka ia diwakili 

oleh Sekre taris yang tertua dalam jabatannya. 
(2) Jika Sekrataris termaksud dalam ayat 1 berhalangan juga maka 

Sekrctaris yang tertua dalam jabatannya di bawahnya menggantikan 
nya. 

Pasal 37. 
Kepada para Sekreraris dapat diperbantukan beberapa Sekretaris 

Muda, Penulis cepat dan/atau Panitera. 

Pasal 35. 
Kewajiban para Sekretaris ialah: 

a. mernbantu Ke tua dan para Wakil Ketua dalam mclakukan pekerja 
annya, terutama dalam hal mernimpin clan melaksanakan keputus 
an-keputusan rapat-rap at pleno Dewan Perwakilan Rakyat; 

b. mernbantu Kornisi-k ornisi k epada Panitia-panitia dalam melakukan 
pekerjaan legislatif; 

c. memberikan bantuan kepada Pimp inan Fraksi-fraksi, yang dimak 
sud dalam pasal 154; 

d. memimpin segala pekerj aan persiapan perundang-undangan; 
c. m ernbantu Sekre taris Jcndera1 dalarn menunaik an kewajibannya 

terrnaksud dalarn pasal 34 sub b. 

Pasal 36. 
Dalam Kornisi-kornisi dan Panitia-panitia Sckrctaris J cnderal clan 

Sekre taris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan teknik. 

a. membantu Ketua dan \Vakil Ke tua dalarn rnelakukan pekerjaannya, 
terutama dalam ha! memimpin dan melaksanak an keputusan-ke 
putusan rapat-rapat Panitia Perrnusvawaratan dan Panitia Rumah 
Tangga; 

b. mengurus segala sesuatu yang terrnasuk urusan rumah-tangga De 
wan Perwakilan Rakyat, antara Jain; 
1. menyusun setiap tahun rancangan semen tara Anggaran Belanja 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. memimpin adrninistrasi Sekrctariat Dewan Perwakilan Rakyat 

clan segenap pegawai yang bekcrja pada Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
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§ 2. Pemeriksaan-persiapllll oleh Komisi-komisi 
Pasal 43. 

Komisi mengadakan rapat-rapatnya untuk melakukan pemeriksaan- 

Pasal 41. 
( 1) Semua usul Presiden, baik berupa rancangan undang-undang 

maupun bukan, ataupun usul lain, yang disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan 
nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

(2) Semua usul termaksud dalam ayat 1 diserahkan kepada Panitia 
Permusyawaratan, yang menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemerik 
saan persiapan terhadap usul itu. 

Pasal 42. 
( l) jika tidak perlu d.iadakan pemeriksaan-persiapan, maka ran 

cangan undang-undang itu langsung dibicarak.an dalam rapat pleno. 
(2) Jika perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka Panitia Per 

musyawaratan menetapkan, apak.ah rancangan undang-undang itu 
diperiksa o1eh: 
a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan: 
b, suatu Panitia Khusus, atau 
c. Rapat-gabungan Segenap Komisi, 

§ 1. Ketentuan-ketentuan umum 
Pasal 40. 

Presiden dapat menguasakan kepada Menteri-menteri Negara se 
bagai pernbantu-pembantunya untuk melakukan sesuatu yang menurut 
Peraturan Tata-tertib ini dilakuk.an oleh Presiden. 

BAB III. 

TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Pasal 39 
( l) Selama belum dilak.ukan pengangkatan Sekretaris J enderal atau 

apabila Sekretaris J enderal tidak ada, maka j abatan Sekretaris J enderal 
dilakukan oleh Sekretaris yang tertua dalam jabatannya, 

(2) Ketentuan dalam pasal 38 ayat 2 berlaku pula dalam hal ini, 
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Pasal 4 7. 
( 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi lain berhak 

Pasal 45. 
( 1) Komisi menunjuk scorang atau lebih di antara anggota-anggota 

sebagai Pelapor, 
(2) Tentang pembicaraan dalam Komisi dibuat catatan tulisan 

cepat. 
(3) Para pernbicara harus sudah mcnerima catatan sementara 

dalam tempo 2 x 24 jam se telah rapat Kornisi ditutup. 
(4) Setclah catatan sernen tara itu dalam tempo 2 x 24jam dikorcksi 

oleh para pembicara, maka dibuat catatan tetap. 
(5) Catatan tcrmaksud dalam ayat 4 memuat: 

a. tanggal rapat clan jam perrnulaan serta pcnutupan rapat; 
b. nama-riama yang hadlir; 
c. nama-nama anggota yang tidak hadir ; 
d. nama-nama pcmbicara dan pcndapatnya masing-masing. 

Cata tan itu dibuat rangkap dua un tuk disimpan di Sekretariat dan 
disediakan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden/ 
Menteri Negara yang bersangkutan. 

(6) Catatan itu tidak boleh diumumkan. 

Pasal 46. 
Ketua Komisi rnernirnpin pernbicaraan dalam Komisi dan mernberi 

kesernpatan kepada para anggota untuk mengemukakan pemandangan 
nya, baik mengenai hal-hal yang umum maupun mengenai hal-hal 
khusus dari pada rancangan undang-undang. Presiden mendapat kesem 
patan untuk memberikan jawaban/sambutan atas pemandangan para 
anggota itu. 

Pasal 44. 
( 1) Pemeriksaan-persiapan dilakukan bersama-sama ( dengan j alan 

bertukar-pikiran) dengan Presiden. 
(2) Untuk keperluan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat meng 

undang Presiden untuk menghadiri rapat Komisi yang diserahi meng 
adakan perncriksaan-persiapan, 

persiapan pada hari dan waktu yang ditctapkan oleh Panitia Perrnusva 
waratan, 
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'Pasal 52. 
(1) Jika Presiden berdasarkan pembicaraan di dalam Komisi rneng 

anggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah rancangan 
undang-undang, maka Presiden menyampaikan Nota Perubahan atas 
rancangan undang-undang tersebut atau naskah rancangan undang- 

Pasal 49. 
( 1) Di samping catatan termaksud dalam pasal · 45 oleh Pelapor 

[Pelapor-pelapor) bersama-sama dengan Ketua Kornisi dibuat Laporan 
Komisi, yang memuat pokok-pokok clan kesimpulan pembicaraan da 
lam Komisi, selambat-lambatnya dalam waktu serninggu sesudah 
catatan termaksud dalam pasaJ·45 ayat 4 selesai. 

(2) Di dalam Laporan itu tidak dimuat nama-narna pembicara, 
(3) Laporan itu ditanda-tangani oleh Ketua Komisi dan Pelapor 

[Pelapor-pelapor] yang bersangkutan. 

Pasal 50 
(1) Laporan Komisi, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat 

oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan kepada para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 

(2) Laporan itu dapat diumumkan. 

Pasal 51. 
Setelah Laporan Komisi disampaikan kepada para anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden pemeriksaan-persiapan dianggap sele 
sai, 

Pasal 48. 
Di dalam melakukan pemeriksaan-persiapan Komisi tidak mengam 

bil sesuatu keputusan terhadap rancangan undang-undang yang dibicara 
kan, baik mengenai keseluruhannya maupun mengenai bagian-bagian 
ataupun pasal-pasalnya, 

hadir dan mengemuk.akan pendapatnya dalam rapat Komisi, 
(2) Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak hadir 

dapat juga mengajukan pendapatnya secara tertulis dengan menyebut 
kan alasan-alasan ketidak-hadirannya; pendapat itu dibacakan dalam 
rapat yang bersangkutan, jika Ketua Kornisi menerima baik alasan 
alasan tersehut, 
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Pasa] 5:). 
( 1) Rapat-gabungan Scgcnap Kornisi bcrsif at tertu tup da.n dipirnpin 

oleh Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat. 
(2) Sebelum pcrnbicaraan dirnulai, maka rapat rnenunjuk sckur ang 

kurangnya dua orang Pelapor di antara anggota-anggotanya. 
Pasai 56. 

(1) Tentang pcmbicaraan dalam Rapat-gahungan Scgcnap Komisi 
dibuat risalah tulisan cepat. 

(2) Kctentuan-keten tuan dalam pasal 45 ayat-ayat 3 sampai 6 ber 
laku risalah termaksud dalam ayat 1 pasal ini, dengan pengertian, 
bahwa "ca ta tan" dibaca "risalah". 

§ 4. Perneriksaan-pcrs iapan olch Rapat-gahungan 
Scgenap Kornisi 

§ 3. Pcmcriksaan-persiapan olch Panitia Khusus 

Pasal 54. 
( 1) J ik a pcrneriksaan-pcrsiapan aras su atu rancangan undang-undang 

menu rut pcndap at Panitia Perrnusvawaratan pcrlu discrahk an kepada 
suatu Panitia Khusus, maka Pani tia Pcrmusyawarat an rnengusulk an 
pernbentukan I'anitia Khusus itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Kcten tuan-ketcn auun dalam pasal-pasal 4'.3 sampai 51 berlaku 
juga untuk perncriksaan-pcrsiapan oleh Panitia Khusus i tu, 

Pasal 53. 
(1) Jika Kornisi mcnganggap pcrlu untuk mcngadakan pcmeriksaan 

persiapan ulangan ataupun lanjutan atas rancangan undang-undang 
y<mg mcnjadi pokok-pcmbicaraan, mak a Ke tua Kornisi segera mcng 
usulkan kep ada Panitia Perrnusyawaatan, agar menctapkan hari dan 
wak tu untuk pemeriksaan-pcrsiapan ulangan (-lanjutan) itu. 

(2) 11 asal-pasal 4 3 sampai 51 bcrlak u jug a tcrhaclap pcmcriksaan 
pcrsiapan ulangan (-lanjutan) itu. 

undang baru seluruhnya, apabiia pcruhahan itu meliputi banyak bagian 
bagian/pas<d-p asal. 

(2) No ta Perubahan atau naskah barn tcrmaksud dalam avat 1 
itu, setclah dibcri nomor pokok dun nomor surat olch Sekrctariat, se 
gcra dipcrbanyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Per 
wak ilan Rakyat. 
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Pasal 60. 
(1) Suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh para ~g 

gota berdasarkan pasal ?l ayat 1 Undang-undang Dasar (rancangan 
usul inisiatif) harus disertai memori penjelasari dan ditanda-tangani 
oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota. 

BAB IV. 

TENT ANG MENGAJUKAN RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG 

§ 5. Pembiearaan dalam rapat pleno 

Pasal 58. 
Setelah pemeriksaan-persiapan terhadap suatu rancanga.n undang 

undang selesai, Panitia Permusyawaratan menentukan dalam waktu 
singkat hari clan waktu pembicaraan rancangan undang-undang itu 
daiam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

PasaJ 59. 
Mengenai pembicaraan rancangan undang-undang dalam rapat 

pleno berlaku ketentuan-ketentuan dalam Bab VI § 5 tentang meng 
ajukan amandemen dan Bab VII § 3 ten tang perundingan dan § 7 ten 
tang cara mengambil keputusan, dengan ketentuan, bahwa: 

a. jawaban atas pemandangan-pernandangan para anggota terhadap 
suatu ra.ncangan undang-undang dari Pemerintah diberikan . oleh 
Presiden; 

b. jawaban atas pemandangan-pemandangan paxa anggota dan Presiden 
terhadap suatu rancangan usul inisiatif diberikan oleh para pengusul 
inisiatif, sedang Presiden berhak mengajukan usul-usul perubahan 
atas rancangan usul inisiatif itu. 

Pasal 57. 
Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 43 sarnpai 51 tentang pe 

meriksaan-persiapan oleh Komisi, kecuali pasal 45 ayat 1, berlaku juga 
untuk pemeriksaan-persiapan oleh Rapat-gabungan Segenap Komisi 
dengan pengertian, bahwa "Kornisi" dibaca "Rapat-gabungan Segenap 
Komisi" dan "catatan" dibaca "risalah". 
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Pasal 62. 
( 1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menyctujui scsuatu rancngan 

usu! inis iatif, maka rancangan itu menjadi usul inisiatif rancangan un 
dang-und ang Dewan Pcrwakilan Rakyat clan dikirimkan kcpada Presi 
den untuk disahkan. 

(2) Selama scsuatu usu! inisiatif rancangan undang-undang Dewan 
Perwakilan Rakyat belum disahkan olch Prcsiden, Dewan Pcrwakilan 
Rakyat berhak rnenariknya kembali. 

Pasal 61. 
( 1) Sclarna scsu atu rancangan usul inisiatif be lurn dipu tuskan 

oleh Dewan Pcrwakilan Rakyat, para pcngusul berhak menariknya 
kembali. 

(2) Pcmberitahuan tentang pcnarikan kembali disampaikan dcngan 
tertulis kepada Ke tua dan hams ditanda-tangani oleh scrnua penanda 
tangan rancangan insiatif i tu. 

(2) Rancangan usu! inisiatif itu disampaikan kepada Kctua dcngan 
tertulis. 

(3) Dalam r apat yang bcrikut Kctua mcrnbcritahukan kepada De 
wan Perwakilan Rakyat rentang masuknva rancangan usu! inisiatif 
terse but. 

(4) Rancangan usul inisiatif yang dirnaksud, setelah olch Sekrctariat 
diberi n ornor pokok dan n ornor surat, dipcrbanyak clan dibagikan 
kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat scr ta dikirimkan kepada 
Prcsiden. 

(5) Dalam rapat Panitia Permusyawaratan yang berikut para peng 
usul dibcri kcsempatan mcrnbcrikan penjelasan mcngenai rancangan 
usul inisiatifn ya. 

( 6) T crhadap penyclesaian selanj u tnva bcrlaku ke tentuan-kctcn tuan 
dalam pasal-pasal 43 sarnp ai 51, clengan kctentuan bahwa pcmeriksaan 
persiapan dilakukan dengan jalan bcrtukar-pikiran dengan para pengusul 
inisiatif clan Presidcn. 
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Pasal 68~ 
Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan juga kepada Panitia 

Anggaran untuk meneliti penyusunan pertanggungan-jawab Anggaran 
dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan serta menyampaikan pendapat- 

' n ya mengenai hal i tu. 

Pasal 67. 
Rancangan perubahan Anggaran Belanja diselesaikan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 64 sam 
pai pasal 66. 

PasaI 65. 
(1) Nota Keuangan, rancangan Anggaran Belanja dan pendapat 

Panitia Anggaran yang dimaksud dalam pasal 64, disampaikan kepada 
Kornisi-komisi, agar masing-masing membahas Bagian-bagian yang 
bersangkutan. 

(2) Cara pernbahasan dalam Kornisi-komisi dilakukan menurut cara 
menghadapi suatu rancangan undang-undang. 

Pasal 66. 
Setelah pembahasan dalam Komisi-komisi selesai, maka Nota Ke 

uangan dan rancangan Anggaran Belanja dibicarakan dalam rapat pleno 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

BABV. 

TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA 

Pasal 63. 
Agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan haknya mengenai 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya 
disebut ., Anggaran Belanja"], sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat 1 
Undang-undang Dasar, maka setiap tahun Presiden mengajukan Nata 
Keuangan clan rancangan Anggaran Belanja kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat sebelurn tanggal 17 Agustus dari tahun yang mendahului 
tahun dinas Anggaran Belanja tersebut. 

Pasal 64. 
Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Nota Keuangan dan ran 

cangan Anggaran Belanja kepada Panitia Anggaran, agar panitia terse but 
memberikan pendapatnya, 
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Pasal 71. 
( 1) Setiap anggota pcrseorangan dapat mcngajukan pertanyaan 

pertanyaan kepada Prcsiden. 
(2) Pertanyaan-pertanyaan itu hams disusun singkat serta jclas dan 

disampaikan kepada Ketua dcngan tcrtulis. 

§ 2. Mcngajukan pcrtanyaan § 

Pasal 70. 
( 1) Unt uk dapat mclaksanakan tugusnya dan mclancarkan kerj a 

sama ckngan Pcmerin tah, Dewan Pcrwakilan Rakyat rnengadakan usa 
ha-usaha sebagai berikut: 
a. rncngajukan pcrtan yaan ; 
b. meminta keterangan; 
c. mengadakan penyclidikan; 
d. mcngajukan amandcmen; 
e. mengajukan usul pernyaraan-pcndapar a tau usul-usul la.in. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat juga mcngajuk an anJuran 
calon untuk mcngisi scsuatu jabatan, jika hal dcmikian ditcntukan 
olch undang-undang. 

(3) Usaha-usaha yang dimaksud dalam avat-aya t 1 dan 2 diadakan 
meriurut kctentuan-kctcntuan dalarn pasal-pasal yang bcriku t, 

§ 1. Ketentuan-kc tcntu an urnu m 

BAB VI. 

TE:\T\.:\(~ LSAHA-L:SAHA DE\VAl'\ PER\\'AKILA.:\ RAKYAT 
L~lTK .\IEL\KSA:'\AKAN TUGAS:'\YA 

( 1) Pcndapat Panitia Anggaran di dalam pcncli tiannya icrhadap 
pcnyusunan penanggungan-jawab .-\nggaran d an tcrhadap Iaporan 
Badan Pcmeriksa Kcu angan disarnpaik an kepada Panitia I'ermusyawa 
ratan. 

(2) Un tuk kcperluan pcngesahannya okh Dewan Pcrwakilan 
Rakyat, Panitia Pcrrnusyawaratan mcuctapkan pcrlu-tidaknya cliadakan 
pcmcriksaan-pcrsiapan. 

Pasa! 69. 
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§ 3. Meminta keterangan 

Pasal 73. 
(1) Sekurang-kurangnya sepulub orang anggota dapat mengajukan 

usul meminta keterangan kepada Presiden. ~- 
Usu! itu harus disusun dengan singkat danjelas clan harus disampai 

kan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Dalam rapat yang berikut Ketua memberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usu! tersebut. 

Pasal 74. 
( 1) Usul yang dimaksud dalam pasal 7 3 setelah oleh Sekretariat 

diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan ke 
pada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirimkan kepada 
Presiden. 

(2) Dalam rapat Panitia Permusvawaratan yang berikut para peng 
usul diberi kesempatan memberikan penjelasan mengenai usulnya. 

(3) Setelah mendengar penjelasan para pengusul yang dimaksud 
dalam ayat_2, Panitia Pennusyawaratan menetapkan hari dan waktu 
bilamaria permin taan keterangan itu diadakan. 

(4) Dalam rapat pleno yang telah ditetapkan, pertama-tama para 
pengusul memberikan penjelasan mengenai soal yang ditanyakan da- 

(1) Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 71 oleh Presiden disarnpai 
kan dengan tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan, 

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab dengan 
lisan. 

Apabila Presiden mernenuhi permintaan itu, maka penanya dalam 
rapat yang ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan 
singkat penjelasan tentang pertanyaannya, supaya Presiden dapat mem 
berikan keterangan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di 
dalam pertanyaan itu. 

Anggota-anggota lain tidak diberi kesempatan berbicara. 

Pasal 72. 

(3) Apabila dipandang perlu, Ketua dapat merundingkan dengan 
penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan itu. 

( 4) Ketua rneneruskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu 
kepada Presiden. 
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Pasal 7 6. 
( 1) A tas perm in taan pcngusul a tau sc k urung-kurangnyu scp ulu h 

orang anggota, Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat mcnvatakan peridapat 
nva tcrh ad ap jawaban Prcsidcn. 

(2) Cntuk kepcrluan itu pcngusui atau scpuluh orang anggota 
tcrrnak su d dalam ayat l mcngajukan usu! pcrnvataan-pendupat. 

Usu] pcrn y.uaan-pcndapat iiu disr Icsuik an mcnurut kct.cn tuau-k c 
tentuan dalarn § 7 Bab ini. 

(:i) Jika scsuclah jawab an Prcsi dcn t crmaksud dalum pasul 75 ayat 
2 ridak diajukan scsuatu usu! pcrnvataan-penrlapat, maka pcmbicaraan 
mcngcnai ketcrangan dinvatakan sclcsai o lch Kctua, 

~ ·4- .• \kngad;ikan Pcnvvlidikan 

PasaJ 7 7. 
(J) Sck urang-k uranguva duapuluh orang anggota dapai mcngusul 

kan un tuk mcngadakan pcnyclidik:,m ,,lch Dewan Pcrwukilan Rakyat 
rnengenai ha! y~u1g terten tu, 

(2) Usu! terrnak sud dalam avat 1 harus dinyatakan dalarn suatu 
pcrurnusan, yang mernuat isi yang jclas tcntang hal yang harus disclidiki 
dcngan dise rtai suatu penjelasan dan rancangan jurnlah b iava, 

(3) Lsul itu disarnpaikan k cpada Kctua deugan tertulis clan hams 
ditanda-tangani oleh para pengusul. 

Pasal 78 
Usul scpert i terrnaksud da lam pas al 7 7 b cserta penj elasannya clan 

rancangan biasa, setclah oleh Sekrctariat diberi no mor pokok clan 
no mor surat , diperhanvak scrt a dibagikan k epada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat chm clikirim kepada Presid cn. 

Pasal / ~'· 
( 1) ~lcngcnai kcterangan Prcsidcn terse bu t dulam pasal 7 4 av at 4, 

diadakan pcrnbicaraan dcngan mcmbcrikan kcsernpatan, baik kepada 
pengusul maupun kcpacb <wggot~1-;mggota lainnya, untuk mcmherikan 
pcman dangan nya. 

(2) .-\tas pcmandangun-pcmandangan para pcngusul dan para ang 
gota Iainnva Prcsidcn n>Cmberikan jawakmnya, kcmuriian pcmb icaraan 
di LU tup. 

lam perrnintaan kctcrangan, kernudian Presidcn dipcrsilahk an m cmbcri 
k an kcterangan. 
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Pasal 82. 
( 1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, panitia penyelidikan 

memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Laooran it u, setelah oleh Sekretaris diberi nomor pokok dan . 

nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan kemudian dibicarakan dalam rapat pleno, 
kecuali kalau Dewan Perwak.ilan Rakyat mernutuskan lain. 

(2) Laporan-laporan dan surat-surat lainnya dari Panitia penyeli 
dikan disimpan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 81. 
( 1) Tiap-tiap bulan Panitia penyelidikan harus memberikan laporan 

tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Laporan itu, setelah oleh Sekretaris diberi nomor pokok dan nomor 

surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

(2) Atas usul lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat laporan 
berkala itu dapat dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat kecuali 
kalau Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan Iain. 

Pasal 80. 
( 1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menerima baik 

usul itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat suatu panitia 
penyelidi.kan clan menentukan jumlah biayanya. 

(2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan pe 
nyelidikan menentukan juga masa-bekerjanya panitia penyelidi.kan dan 
jumlah anggota yang sekurang-kurangnya berhak melakukan suatu pe 
nyelidikan. 

( 3) Atas permintaan panitia, masa-bekerjanya dapat diperpanjang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 79. 
( 1) Sebelum dirundingkan dalam rapat pleno, Panitia Permusya 

wartan menetapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan-persiapan 
usul itu oleh Komisi/Kornisi-komisi yang bersangkutan, 

(2) Untuk perneriksaan-persiapan terhadap usul itu berlaku keten 
tuan-ketentuan dalam pasal-pasal 43 sampai 51 dengan pengertian, 
bahwa pemeriksaan-persiapan dilakukan dengan jalan bertukar-pikiran 
dengan pengusul. 
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Pasal 8-!. 
Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Kornisi, Kctua 

Pan it ia i\nggaran, Ket ua Pani tia Kh us us y<rng bcrsangkutan atau sc 
kurang-kurangnya lima orang anggota, Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
rne nunda pcrundingan tentang sctiap perubahan yang diusulkan atau 
mcnyerahkan usu! perubahan itu k.cpada Ko misi at au Panitia Khusus 
yang bersangkutan untuk dimim a pcrtimbangannya, yang dikernukakan 
dengan Iisan at au dengan tertulis. 

Pasal 8:). 
Apabila sesudah Iaporan Kornisi atau laporan Paniria Khusus mcnge 

nai sesuatu rancangan undang-undang disampaikan kcpada Prcsidcn, 
kernudia.n Presiden mengaj ukan perubahan dalam rancangan undang 
undang tersebut, rnaka pcnundaan pcrundingan atau penyerahan 
perubahan da pat dilakukan atas usu! Kct ua atau sckurang-kurangnya 
Iima orang a.nggota. 

§ :J. \lengajukan arnanderncn. 

Pasal 83. 
( 1) Sebelum perundingan diadakan ten tang pasal-pasal at a u bagi an 

b agian sua tu rancangan undang-undang. olch sckurang-kurangnva lima 
orang a.nggota dapat diajukan usul pcrubahan (usu! amandernen) clan 
usul perubahan at as usul pcrubahan itu (usul sub-arnandcmen). 

(2) Csul arnandcmcn dan usul sub-amaridemen itu, yang ditanda 
tangani olch para pengusul dan disertai penjclasan singkat, disampaikan 
secara tcrtulis kepada Sekretaris J cndcral, 

( 3) L'sul amandcmcn dan usu] sub-arnandcmen scrta pcnjelasan 
singkat itu, setelah dibcri nomor pokok dan nomor surat oleh Sekrctari 
at, selekas-lckasnya diperbanyak dan clibagikan k epada para anggota 
serta disampaikan kcpada Presiden. 

( 4) Perubahan-perubahan {amandcmcn atau sub-arnandcrncn] yang 
diusulkan sesudah pcrundingan t ermaksu d dalam avat 1 climulai, diaju 
kan dcngan tcrtulis kepada Ketua rapa t ; usul-usul pcrubahan itu dengan 
selekas-lekasnya dibcri nornor pokok dan nomor surat , diperbanvak 
clan dibagikan kepada parn anggo ta se rta disampaikan kepada Presiclen. 

( 5) Sel ain daripada penjelasan r er tulis, oleh pengusul dapat juga 
dibcr:ikan pcnjelasan dcngan lisan dalarn rapat plcno yang mernbicara 
kan pasai atau bagian yang bcrsangk utan. 
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Pasal 86. 
( 1) Apabila tidak ada anggota yang hendak mengusulkan perubahan · 

lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal yang sedang dibiearakan atau 
dalam bagian lainnya yang bersangkutan dengan pasal/bagian pasal itu 
dan tidak ada anggota yang ingin berbicara lagi tentang itu, maka perun 
dingan tentang pasal/bagian pasal tersebut ditutup, 

(2) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 132 
dan selanjutnya diambil keputusan, yang berturut-turut dimulai dengan 
usul sub-amandemen, kemudian usul amandemen yang bersangkutan 
dan akhimya pasal atau bagian lainnya, dengan atau tanpa perubahan. 

(3) Jika ada lebih dari satu usul amandemen mengenai sesuatu 
pasal, bagian pasal atau bagian lain daripada rancangan undang-undang, 
maka keputusan diambil lebih dahulu terhadap usul amandemen, 
yang menurut pendapat Ketua atau Dewan Perwakilan Rakyat atas usul 
lima orang anggota mempunyai akibat yang paling besar, 

Pasal 87. 
(1) Sesuatu usul perubahan, setelah perundingan ditutup tidak 

dapat ditarik kembali, kecuali apabila penerimaan atau penolakan 
sesuatu perubahan yang diusulkan berarti penghapusan dengan sendiri 
nya perubahan-perubahan Iain yang diusulkan. 

(2) Jika suatu usul perubahan, yang karena diterimanya atau 
ditolaknya usul perubahan lain dengan sendirinya hapus, maka usul 
usul perubahan itu dianggap telah dicabut, 

(3) Jika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan itu, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan. 

Pasal 88. 
( 1) Apabila sesuatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat telah 
diubah, maka pengambilan keputusan yang terakhir tentang rancangan 
itu seluruhnya diundurkan sampai rapat yang berikut, kecuali jika 
Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan lain. 

(2) Sementara itu oleh anggota-anggota, demikian pula oleh Presi 
den rapat diusulkan perubahan-perubahan baru yang diperlukan sebagai 
akibat perubahan yang telah diterima atau sebagai akibat penolakan 
suatu pasal, 

(3) Usul-usul perubahan yang dimaksud dalam ayat 2 dan pasal 
pasal atau bagian-bagian lain, yang bersa.ngkutan dapat dirundingkan, 
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Pasal 91 
Anjuran yang termuat dalarn pasal 90 ol ch Kct ua Dewan Pcrwakilan 

Rakya disampaikan dengan tertulis k cpada Presidcn, denga.n disertai 
pcmbcritaan mcngcnai pernilihan calon-calon. 

§ 7. L1sul pernyataan-pcndapat dan usul-usul lain. 
Pasal 92. 

( 1) Sekurang-kurangnya scpuluh orang anggota dapat mcngajukan 

§ 6. Mcnganjurkan scseorang 

PasaJ 90. 
( l) Apabila ole h undang-undang di ten tukan, bah wa Dewan Perwa 

kilan Rakyat diwajibkan mcngaj ukan anjur an calon untuk mengisi 
sesuatu jabatan yang lowong, maka bagi anjuran dan pcmilihan calon 
itu berlaku kctentuan-ketentuan yang t ermuat dalarn Bab I § 2 mengc 
nai pcrnilihan Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mcmutuskan cara yang lain, 
asal tidak mclanggar sifat rahasia dari pernungutan suara mcngenai 
cal on. 

Pasal 89. 
( l) Scbagai akibat pcrubahan-pcrubahan yang telah diterima dalam 

pcrundingan tenrang scsuatu rancangan undang-undang, rnaka Kctua 
Dewan Perwakilan Rakyat mcngadakan pcrubahan-perubahan nornor 
urut pasal-pasal/bagian-bagian, dcmikian pula perubalian-perubahan 
dalarn penunjukkan nornor pasal-pasaljbagian-bagian Iain, scbagai 
ak ibat pcrubahan tadi. 

(2) Oleh Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat pula diadakan 
pcrubahan-perubahan kecil lain yang bersifar tehnis-perundang-undang 
an dan pcrlu unt uk me mb eri b entuk/rumusan sebagaimana mcstinya 
bari rancangan undang-undang yang telah disctujui olch Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

scbelum diarnb il k cputusan terakhir, kccuali jika Dewan Pcrwakilan 
Rakyat mcmutusk an untuk mcngambil kcputusan tanpa mcngadakan 
pcrundingan lagi. 

( 4) Apabila, scbagai akibat yang dirct a pkan dalam avat 2 clan 3, 
diadakan lagi perubahan-perubahan, maka pengambilan kcputusan ter 
akhir diundurkan lagi sarnpai rapat yang bcrikut. Pcnmdingan barn 
tidak diadakan lagi. 
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sesuatu usul pernyataan-pernyataan atau usul-usul lain, baik yang 
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan, maupun yang mem 
punyai maksud tersebut. 

(2) Usul pernyataan-pendapat atau usul lain, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1, harus disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat, disertai penjeleasan tertulis. 

(3) Dalam rapat yang berikut Ketua memberitahukan kepada De 
wan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usul tersebut, 

Pasal 93. 
Setelah oleh Sekretariat diberi nornor pokok dan nomor surat, usul 

termaksud dalam pasal · 92 diperbanyak serta dibagikan kepada para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirirnkan kepada Presiden. 

Pasal 94. 
( l) Panitia Permusyawaratan menetapkan hari clan waktu pem 

bicaraan dalam rapat pleno mengenai usul . pemyataan-pendapat • atau 
usul lain itu. 

(2) Dalam rapat pleno yang telah ditetapkan di atas, pertama-tama 
para pengusul diberi kesempatan mernberikan penjelasan dengan Iisan 
atas usul '. pernyataan-pendapat atau usul lain itu. 

( 3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan-pendapat atau 
usu! lain dilakukan dalam dua babak pembicaraan, dengan memberikan 
kesempatan kepada: 
a. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat lainnya untuk membe 

rikan pemandangannya; 
b. Presiden untuk menyatakan pendapatnya, 

Baik dalam rangka babak pembicaraan yang pertama maupun dalam 
babak yang terakhir, para pengusul memberikan jawaban atas pernan 
dangan para anggota dan Presiden. 

Pasal 95. 
( 1) Sebelum perundingan diadakan ten tang rumusan usul, oleh 

sekurang-kurangnya lima orang anggota dapat diajukan usul amande 
men. 

(2) Usul amandemen, yang ditanda-tangani oleh para pengusul dan 
disertai penjelasan singkat, disampaikan secara tertulis kepada Sekreta 
ris J enderal. 

(3) Usul amandemen tersebut hanya dapat mengubah rumusan usul 
pernyataan-pendapat/usul lain kalau disetujui oleh pengusul pemyata 
an-pendapat/usul lain itu. 
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Pasal 99. 
(1) Persidangan luar bias a di luar masa-rnasa-persidangan termaksud 

dalam pas al 98 dapat diadakan, jika dikehendaki oleh : 
a. Presiden; 
b. Ketua, dengan persetujuan Panitia Permusyawaratan; 
c. sepersepuluh dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menentukan quorum. 

( 2) Dalam hal-hal yang dirnaksud pada ayat 1 huruf a, b dan c 
Ketua segera mengundang anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk menghadiri persidangan luar biasa. 

Pasal 98. 
Waktu masa-masa-persidangan ditetapkan oleh Panitia Permusya 

waratan, dengan ketentuan bahwa : 
a. masa-persidangan pertama diperuntukkan terutama buat menye 

lesaikan Rancangan Anggaran Belanja ::\'egara tahun dinas berikut 
nya. 

b. masa-persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat menyele 
saikan segala perubahan Anggaran Belanja Negara tahun dinas yang 
sedang berjalan. 

BAB VII. 
TENTANG PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT PLENO 

§ 1. Persidangan 

Pasal 97. 
( 1) Tahun-sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai pada tanggal 

15 Agustus dan berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnva. 
(2) Tahun-sidang dibagi atas empat masa-persidangan. 
(3) Pada hari permulaan tahun-sidang Presiden memberikan Ama 

natnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pengantar Nota 
Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara 
mengenai tahun dinas yang akan datang. 

Pasal 96. 
Pernbicaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

mcnerima baik atau menolak usul pemyataan-pcndapat atau usul lain 
terse but. 
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§ 2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat. 
Pasal 100. 

( 1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat membuka dan menutup rapat 
rapat pleno. 

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat ialah: 
a. pagi: mulai jam 09.00 sampai jam 14.00 pada hari-hari kerja biasa 

dan mulaijam 08.30 sampai jam 11.30 pada hariJum'at; 
b. malam: mulai jam 19.30 sampaijam 23.00. 

(3) Jika perlu Ketua, Panitia Permusyawaratan atau Dewan Per 
wakilan Rakyat dapat menentukan waktu-waktu lain. 

Pasal 101. 
( 1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota menanda-tangani 

daftar hadir. 
(2) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari se 

paroh jum1ah anggota-sidang, maka Ketua membuka rapat. 
Pasal 102. 

( l) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan 
rapat jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka 
Ketua membuka pertemuan. Ketua menyuruh Sekretaris mengumum 
kan nama dan fraksi dari anggota-anggota yang tidak hadir. Ia dapat 
juga menyuruh mengumumkan surat-surat masuk. 

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua selambat-lambatnya 
satu jam, 

(3) Jika pada akhlr waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat 
2 belum juga tercapai quorum, maka Ketua membuka pertemuan untuk 
kedua kalinya. Ketua menyuruh Sekretaris mengumumkan nama dan 
fraksi dari anggota-anggota yang tidak hadir, serta menyatakan, bahwa 
rapt tidak dilangsungkan. 

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat 3 Panitia Pennusyawarat 
an menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan, kecuali 
kalau dalam acara rapat-rapat yang sedang berlaku telah disediakan 
waktu untuk membicarakan pokok pembicaraan. yang bersangkutan. 

-~ Pasal 103. 
( 1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris memberitahukan surat-surat 

masuk sejak rapat yang terakhir, kecuali surat-surat yang mengenai 
urusan rumah tangga Dewan Perwakila.n Rakyat. 
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Pasal 107. 
(1) Untuk kcpentingan penmdingan Kctua dapat menetapkan, 

bahwa sebclum perundingan mcngenai sesuatu hal dirnulai, para pem 
bicara mericatatkan nama tcrlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan 
oleh Ketua. 

(2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan olch Pengurus Fraksi 
yang bersangkutan atas nama para pernbicara. 

(3) Sesudah waktu yang ditetapkan itu lcwat, anggota yang belum 
mencatatkan narnanya sebagai dirnaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak 
berhak untuk ikut berbicara mengena.i hal yang termaksud dalam ayat 
tersebut, kecuali jika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan yang 
dapat ditcrima. 

Pasal 104-. 
( l) Anggota berhicara di tempat yang disediakan untuk itu, setelah 

rncndapat ijin dari Kctu a. 
(2) Pernbicara tidak boleh diganggu sclama ia bcrb icara, 

Pasal 10:), 
( 1) Pcrnbicaraan mengena.i sesuatu soal clilakukan dalam dua babak, 

kccuali apab ila Dewan Perwakilan Rakyat me ncntukan lain. 
(2) Dalam babak kedua clan sclanjut nya, jika diadakan lcbih dari 

dua babak , yru1g bolch berbicara hanya anggota-a.nggota yang telah 
minta berbicara dalam habak pert ama atau anggota sefraksinya, yang 
dirnaksud dalam pasal 108 avat 3. 

Pasal I OG. 
( l) Pada pcrrnu laan a tau sclama penmdingan ten t<mg suatu so al 

Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat mengadakan kctentuan mengcnai 
lamany a pidato para anggota. 

(2) Bilamana pernbicara rnelarnpaui barns wak tu yang tclah ditc 
tapkan , Ketua mernperingatkan pcmbicara supaya mcngakhiri pidato 
nya. Pcmbicara mcrncnuhi permint aan i tu. 

~ 3. Pcrundingan 

(2) Surat-surat, baik yang diterirna dari Presidcn rnaupun dari 
pihak la.in, dibacakan dalam rapat , apabila dianggap pcrlu olch Ketua 
atau oleh Dewan Pcrwakilan Rakyat, setclah mendengarkan pernbcri 
tahuan yang dimaksud dalarn ayat 1. 
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Pasal 110. 
Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan, maka suatu usul 

procedure mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul menunda 
perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 109 huruf b dan 
e, harus disokong oleh sekurang-kurangnya empat anggota yang hadir, 
terkecuali bila usul itu diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 111. 
(1) Seorang pembicara yang diberi kesernpatan untuk berbicara 

mengena.i salah satu hal tersebut dalam pasal 109 tidak boleh melebihi 
waktu sepuluh menit masing-rnasing. 

(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 
109 huruf a clan d tidak didakan perdebatan. 

(3) Sebelum rapat melanjutkan perundingan mengenai soal-soal 
yang menjadi acara rapat hari itu, jika perlu diadakan pemungutan 
suara terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 
109 huruf b, c dan e. 

Pasal 112 
( l) Penyimpangan dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal-hal 

Pasal 108. 
( l) Giliran berbicara diberikan menurut urutan pennintaan. 
(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat mengadakan pe 

nyimpangan dari urutan berbicara termaksud dalam ayat 1. 
{ 3) Seorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat gilir 

an berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota sefraksinya sebagai 
pembicara. Jika tidak ada anggota sefraksi yang menggantikan anggota 
tersebut, maka giliran berbicara hilang. 

Pasal 109. 
Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 111 dan 

pasal 112 setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada 
anggota untuk : 
a. minta penjelasan tentang duduknya perkara sebenamya mengenai 

soal yang sedang dibicarakan ; 
b. mengajukan usul procedure mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
c. mernperingatkan kepada rapat, bahwa procedure pembicaraan 

menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-Tertib; 
d. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri; 
e. men unda perundingan. 
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Pasal 115. 
( 1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya. Ketua dapat me 

larang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dirnaksud 
dalarn pasal 113 ayat 1 untuk terus menghadiri rapat. 

(2) Ketentuan yang terrnuat dalam pasal 114 ayat 3 berlaku juga 
dalam hal yang terrnaksud dalam ayat 1 di atas. 

Pasal 114. 
( 1) Apabila seorang pembicara tidak mcrncnuhi pcringatan Ketua 

yang tersebut dalam pasal-pasal 112 ayat 2 dan 113 ayat 1 atau mcng 
ulangi pclanggaran atas kctentuan t.ersebut di atas , maka Ketua dapat 
melarangnya mencruskan pembicaraannva. 

(2) Jika dianggap pcrlu Ketua dapat melarang pernbicara yang 
dimaksud dalam ayat 1 terns mcnghadiri rapat yang mcrundingkan 
soal yang bersangkutan. 

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat mcnerirna keputus 
an Ketua yang dimaksud dalam ayat 2 di atas , ia dapat mengajukan 
persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbicara 
selama-larnanya sepuluh mcnit dan tanpa perdebatan rapat terns meng 
ambil keputusan. 

Pasal l 13. 
(1) Apabila scorang pcmbicara dalarn rapat mernpcrgunakan per 

kataan-pcrkataan yang tidak lav ak , mengganggu kerert iban atau meng 
anjurkan untuk mclakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, maka 
Kctua memberi nasehat dan memperingatkan, supaya pe mbicaruan 
tertib kembali. 

(2) Dalam h al demikia.n Ketua membcri kescrnpatan kcpada pcrnbi 
cara yang bcrsangkutan untuk meriarik kernbali perkataan-pcrkataan 
yang merivebabkan ia diberi pcringatan, jika ia mempercunakan 
kescmpatan ini , maka perkataan-pcrkataan terscbut ti<lak dimuat dalarn 
risalah resrni tcntang perundingan itu. 

(3) Ketcntuan-kctentuan yang tcrsebut dalam avat 1 berlaku juga 
bagi anggota-anggota lain. 

terscbut dalam pasal 109, tidak dipcrkcnankan. 
(2) Apabila seorang pernbicara menyimpang dari pokok pcrnbicara 

an, maka Ketua mernperingatkan tlan meminta, supaya pembicara 
kernbali kcpada pokok pembicaraan. 
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Pasal 120. 
{ 1) Pembicaraan pasal demi pasal dilakukan sedemikian rupa, 

sehingga pada tiap-tiap pasal diperbincangkan usul-usul amandemen 
yang bersangkutan, kecuali jika isinya atau hubungannya dengan 
pasal-pasal lain atau usul amandemen itu memerlukan aturan lain. 

(2) Jika sesuatu pasal terdiri dari berbagai ayat atau kalimat, maka 
pembicaraan tentang pasal itu dapat dibagi-bagi menurut adanya 
kalimat-kalimat atau ayat-ayat itu. 

( 1) Anggota, yang baginya berlak.u ketentuan dalam pasal 114, ayat 
2 dan pasal 115 ayat 1, diharuskan dengan segera keluar dari Ruangan 
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Yang dimaksud dengan Ruangan-Sidang tersebut dalam ayat 
1 ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan 
dan tetamu lainnya. 

(3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 114 
ayat 2 dan pasal 115 ayat 1 memasuki Ruangan-Sidang Dewan Perwa 
kilan Rakyat, maka Ketua berkewajiban untuk menyuruh anggota 
itu meninggalkan Ruangan-Sidang apabila ia tidak mengindahkan perin 
tah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa. 

Pasal 117. 
( 1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda 

rapat. 
(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu duabelas jam. 

Pasal 118. 
Perundingan tentang suatu usul berupa rancangan undang-undang 

dan usu! pernyataan-pendapat dilakukan dalam dua bagian: 
a. pemandangan umum mengenai rancangan undang-undang atau 

usul pemyataan-pendapat seluruhnya; 
b, pembicaraan pasal demi pasal daripada rancangan undang-undang 

atau pembicaraan redaksi rancangan pernyataan-pendapat. 
Pasal 119. 

(1) Pada pemandangan umum tentang suatu pokok pembicaraan 
hanya dibicarakan tujuan umum dan garis besar pokok pembicaraan 
itu. 

(2) Jika perlu Dewan Perwakilan Rakyat dapat juga mengadakan 
perundingan tersendiri mengenai bagian-bagian dari sesuatu pokok 
pembicaraan. 

Pasal 116. 
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Pasa.l 121. 
(1) Apabila Ketua bcrpendapat , bahwa sesuatu pokok pembicaraan 

telah cukup ditinjau, maka ia mengusulkan kepada Dewan Pcrwakilan 
Rakyat supaya penmdingan ditutup. Usul ini diputuskan tanpa per 
debat an. 

(2) Penutupan perundingan dapat pula diusulkan oleh paling sedikit 
lima orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat. 

( 3) Ketua dapat mengijinkan, bahwa seorang anggota, setclah 
perundingan ditu tup , mcmbcrikan keterangan singkat dalam waktu 
yang dibatasi oleh Ketua. 

( 4) Sesudah perundingan ditutup a tau, dalam hal yang dimaksud 
dalam pasal 3, sesudah anggota tcrsebu t m emberikan kctcrangan sing 
kat, Dewan Perwakilan Rakyat mcngambil keputusan mengenai pokok 
pernbicaraan yang bersangkutan . .Jika tidak perlu diambil sesuatu ke 
keputusan , Kctua me nyatakan bahwa perundingan telah selesai. 

§ 4. Risalah Perundingan Resmi. 

Pasal 122. 
Mcngenai seriap rapat terbuka dibuat Risalah Pcrundingan Resmi, 

yakni laporan tulisan-cepat yang selain daripada scmua pengumuman 
dan pcrundingan yang tclah dilakukan dalam rapat , mernuat juga: 
1. acara rapat; 
2. nama anggota y<mg telah menancla-tangani da Itar hadir yang dimak 

sucl dalarn pas al 101 ; 
3. nama-narna \Vakil Pemcrintah; 
4. narna-n ama anggota yang dalam pe rn ungu tan suara menyatakan 

setuju atau tidak setuju , dalam hal diadakan pernungutan suara 
dengan memanggii nama scorang demi seorang. 

Pasal 123. 
Sesuclah rapat selesai, maka selckas-lekasnya kcpada anggota, demi 

kian pula kepada \Vakil-wakil Perncrintah yang bcrsangkutan, dikirim 
kan Risal.ah Perundingan Resmi Sernentara. 

Pasal 124. 
( 1) Dalam tempo cm pat hari sctiap anggota dan Wakil Pemerintah 

mendapat kesemparan un tuk mengadakan pcrubahan dalam bagian 
risalah yang mernuat pidatonya, tanpa mcngubah maksud pidatonya. 

( 2) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat 1 lewat, maka Risa 
lah Perundingan Resmi sclekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua. 
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(3) Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan, apabila timbul perseli 
sihan tentang isi Risalah Perundingan Resmi, 

§ 5. Rapat tertutup. 
Pasal 125. 

Atas keputusan Paniria Permusyawaratan dapat diadakan rapat 
tertutup Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 126. 
( 1) Pada waktu rapat terbuka, pin tu-pin tu Ruangan-Sidang dapat 

ditutup, jika Ketua menimbangnya perlu atau sekurang-kurangnya 
sepuluh anggota merninta ha! itu. 

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup, rapat memutuskan, apakah per 
musyawaratan selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup. 

(3) Hal-ha! yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga di 
putuskan dengan pintu tertutup, 

Pasal 127. 
( 1) Pernbicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah tidak 

untuk diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumum 
kan seluruhnya atau sebagiannya. 

(2) Atas usul Ketua, Wakil Pemerintah atau sekurang-kurangnya 
sepuluh anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat memutus 
kan, bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat 
rahasia. 

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
atau sebagian pembicaraan-pembicaraan, 

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 
rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dengan 
pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu. 

Pasal 128. 
( 1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan-cepat atau ha 

nyalah laporan singkat tentang perundingan yang dilakukan. 
(2) Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pernyataan 

mengenai sifat rapat, yaitu: 
a. "Hanya untuk yang diundang" untuk rapat tertutup pada umum 

nya. 
b. "Rahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 127 

ayat 2. 
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Pasal 133. 
Sebelum pemungutan suara dimulai, anggota diberi kesempatan 

untuk mengajukan alasan terhadap suara yang akan dikeluarkannya. 

§ 7. Cara mcngambil keputusan 

A. Mengenai soal. 

Pasal 132. 
( 1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat, tan pa 

pemungutan suara. 
( 2) J ika keputusan tidak dapat diambil dengan suara bulat, maka 

atas usul Ketua atau lima orang anggota rapat ditunda untuk mcngada 
kan perundingan di dalarn Panitia Permusyawaratan. 

(3) Jika dalam rapat Panitia Permusyawaratan ternyata tidak dapat 
dicapai kata-sepakat, maka sepuluh orang anggota dapat mengusulkan 
supaya Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan dengan jumlah 
suara terbanyak mutlak menurut kctentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 
yang berikut. 

Pasal 130. 
Tanpa mcndapat undangan, para }.1enteri dapat pula mengunjungi 

rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 131. 
(1) Presidcn dan para Menteri mernpunvai tempat duduk yang tcr 

tentu dalam Ruangan-Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Ketua mernpersiiahkan Prcsiden atau Mcnteri berbicara apabila 

clan setiap kali ia rnenghendakinya. 

§ 6. Presidcn dan Mentcri-rnent cri .\f egara sebagai 
pembantunya, 

Pasal 129. 
( 1) Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat mengundang Prcsiden dan 

Ment eri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia oiwakili olch Men 

teri Negara yang bcrsangkutan sebagai pernbantunya. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat memutuskan, bahwa sesuatu 
hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam 
laporan. 
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Pasal 134. 
( 1) Pemungutan suara dilakukan dengan memanggil nama anggota 

seorang demi seorang, apabila Ketua atau lima orang anggota meng 
hendakinya, Dalam hal demikian, maka terlebih dulu ditetapkan 
dengan undian pada nomor mana dalam daftar hadir panggilan nama itu 
akan dimulai; seterusnya panggilan nama itu dilakukan menurut (i;;lftar 
hadir, Ketua memberi.k.an suaranya paling akhir. · 

(2} Pada waktu nama seorang demi seorang dipanggil; maka setiap 
anggota memberikan suaranya dengan lisan, yakni dengan perkataan 
"setuju" atau "tidak setuju", dengan tiada tambahan kata lain. 

Pasal 135. 
( 1) Apabila Ketua tidak menghendaki atau tidak ada lima orang 

anggota yang menghendaki pemungutan suara dengan memanggil nama 
seorang demi seorang, maka pemungutan suara dilakukan dengan ber 
diri, 

(2) Mereka yang tetap duduk, baik dalam panggilan "setuju"; 
maupun dalam panggilan "tidak setuju", dianggap tidak mengeluarkan 
suara. 

(3) Apabila dalam hal itu terdapat keragu-raguan tentang hasil 
pemungutan suara, maka atas permintaan Ketua atau lima orang ang 
gota, hasil itu ditetapkan lagi dalam pemungutan suara dengan memang 
gil nama anggota seorang demi seorang, 

( 4) Apabila diadakan pemungutan suara dengan berdiri, maka 
setiap anggota berhak untuk minta dicatat, bahwa ia dianggap tidak 
setuju, dengan tiada megemukakan alasan-alasan. 

Pasal 136. 
( 1) jika suara yang dikeluarkan separoh dari jumlah anggota-sidang 

atau kurang; maka keputusan adalah sah, apabila jurnlah suara "setuju" 
atau "tidak setuju" merupakan jumlah terbanyak mutlak daripada sepa~ 
roh jumlah anggota-sidang atau melebihi jumlah seperempat dari jumlah 
anggota-sidang. 

(2) Apbila pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan yang 
sah, karena jumlah yang "setuju" atau tidak '?setuju" tidak mencapai 
jumlah yang melebihi jumlah seperempat dari jumlah anggota-sidang, 
maka usul yang bersangkutan dian.ggap ditolak. 

( 4) Jika pada pemungutan suara ulangan yang dimaksud dalam 
ayat 2 jumlah suara yang "setuju" dan yang "tidak setuju" sama 
banyaknya, maka usul itu dianggap ditolak juga, 
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Pasal 140. 
Usul-usul pe rubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah ditetap 

kan oleh Panitia Perrnusvawaratan, haik berupa perubahan waktu dan/ 
atau pokok-pokok pembicaraan, maupun yang mcnghendaki supaya 
pokok-pokok pcmbicaraan barn dimasukkan kedalam acar a, disampai 
kan dengan tcrtulis kcpada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam 
hal yang berhalangan ini harus disebutkan pokok pembicaraan yang 
diusulkan untuk dimasukkan kedalam acara dan waktu yang diminta 
disediakan dalam acara untuk membicarakan pokok tersebut. 

Pasal 141. 
( 1) Usul perubahan itu hams ditanda-tangani olch sekurang-kurang 

nya lima orang anggota atau olch Ketua Kornisi dalam hal usul peru 
bahan diajukan oleh sesuatu Komisi. 

(2) Usul perubahan itu harus diajukan selarnbat-Iambatnya dua 
hari sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

s . 8. Cara mcngubah acara rapat-rup at yang 
sudah ditetap kan. 

Pasal 139. 
Acara rapat-rapat yang sudah ditctapkan olch Panitia Permusya 

waratan segera dipcrbanyak clan dibagikan k cpada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, selambat-lambatnya scminggu scbelum acara ter 
sebut mulai bcrlaku. 

B. \lengcnai orang. 

Pasal 138. 
Kecuali jika Dewan Pcrwakilan Rakyat me mutuskan lain, scr iap 

kcputusan mcngcnai orang diamb il dengan tcrtulis, menurut kctentuan 
ketcntuan yang dimaksucl dalam pasal-pasal 7 sampai 12. 

Pasal 137. 
( l) Apabila pada waktu mcngambil kcpu tusan, jumlah suara sama 

banyaknya, scdang rapat itu kngkap ~mggolanya, m aka usui yang bcr 
sa.ngkutan clianggap ditolak. 

(2) Jika rapat itu tidak kngkap, kcputusan ditangguhkan s arupai 
rapat yang b erikut. 

Apabila jumlah suara sama banyaknva lagi, maka usul itu di;mggap 
ditolak. 
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Pasal 144. 
(1) Dalam keadaan yang mendesak, rnaka dalam rapat pleno yang 

sedang berlangsung dapat diajukan usul perubahan acara oleh: 
a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. Panitia Permusyawaratan; 
c. Presiden; 
d, sepersepuluh anggota-sidang. 

(2) Rapat segera mengambil keputusan tentang usul itu. 

Pasal 143. 
( 1) Sesudah waktu yang ditentukan itu lewat, maka usu! perubahan 

mengenai acara yang telah ditetapkan hanya dapat diajukan kepada 
Panit ia Permusyawaratan dengan tertulis oleh Hrna orang anggota, 
dengan menyebut hari-hari mana dan pokok-pokok pembicaraan mana 
yang perlu diubah, 

(2) Panitia Permusyawaratan memutuskan, apakah usul perubahan 
itu disetujui atau tidak. 

(3) Dalam hal usul itu disetujui oleh Panitia Permusyawaratan, 
maka keputusan Panitia Permusyawaratan itu diumumkan kepada 
segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. e 

(4) Apabila ditolak oleh Panitia Permusyawaratan, maka atas per 
mintaan para pengusul, yang jumlahnya diperbesar menjadi seperse 
puluh jumlah anggota-anggota, usul perubahan acara itu dibicarakan 
dalam rapat pleno berikutnya, dengan ketentuan bahwa jika dalam 
waktu seminggu setelah penolakan usul itu tidak terdapat rapat pleno 
dalam acara rapat-rapat, atas penetapan Panitia Permusyawaratan 
diadakan rapat pleno khusus untuk mernbicarakan usul perubahan 
acara itu. 

Pasal 142. 
(1) Pada hari mulai berlakunya acara rapat-rapat dibicarak.an 

usul-usul perubahan acara yang masuk dalarn waktu yang telah diten 
tukan, termaksud dalam pasal 141 ayat 2. 

(2) Apabila temyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang 
ditentuk.an itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh 
Panitia Permusyawaratan berlaku terns. 
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Pasal 14 7. 
(1) Ketua mcnentukan apa yang h arus dipe rhuat dcng<m surat 

surat masuk dan/atau merieruskannva kepada Ko misi-ko misi atau 
Panitia-panitia yang bersangkutan, kccuali apab ila Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai sesuatu sur at menentukan lain. 

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Kornisi, oleh 
Panitera Komisi dibuat daftar, yang mernuat dcngan singkat isi sur at 
surat itu. 

(3) Salinan daftar surat-sur at rerrnaksud dalam ayat 2 disarnpaikan 
kepada semua anggota Kornisi untuk diketahui. 

( 4) Ketua Komisi clan Wakil-wakil Ketua Kornisi merneriksa surat 
surat dan mcnetapkan, bagaimana cara menyclesaikannya, dengan 
pengertian, bahwa Kctua clan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menyu 
ruh simpan surat-surat yang tidak perlu diselcsaikan, 

(5) Keretapan tentang cara menyelesaikan surat-sur at itu dibubuh 
kan dalam daftar surat-surat asli, yang ada pada Panitera Komisi dan 
tersedia bagi para anggota Kornisi untuk diperiksa. 

BAB VIII. 
TE.NTANG SCRAT-SURAT .\IASCK 

§ 9. Pcninjau. 

Pasal l4:"J. 
( 1) Para peninjau harus mentaati segala kctentuan mengcnai keter 

tiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Para pcninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak 

setujunya, baik dcngan pcrkataan maupun dengan cara lain. 
(3) Para peninjau dilarang pula mcmasu ki ruangan rapat pleno. 

Pasal 1-1:6. 
(1) Ketua mcnjaga, supava ketentuan-ket entuan dalam pasal 145 

dipcrhat ikan dan memelihara suasana yang tcrtib. 
(2) Apabila kerentuan-ketcnruan itu clilanggar, mak a Ke tua dapat 

memcrintahkan para pcninjau yang mcngganggu kctcrtiban untuk me 
ninggalkan Ruangan-Sidang. 

(3) Kctua berhak untuk mcngeluarkan pcninjau-pcninjau yang 
tidak mcngindahkan perintah itu dengan paks a, kalau pcrlu dengan 
bantuan polisi. 

(4) Dalam hal termaksud dalam ay at 2 Ketua dapat juga menutup 
rapat. 
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Pasal 149. 
(1) Apabila Komisi atau Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan 

pemeriksaannya dalam waktu yang telah ditetapkan, maka atas 
pennintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat atau oleh Ketua apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak ber 
sidang, 

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua memutuskan 
tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat membebaskan Komisi yang bersangkutan dari kewajiban 
nya atau membubarkan Panitia Khusus itu dan mengangkat lagi Panitia 
Khusus baru atau menjalankan usaha lain. 

Pasal 150. 
Setelah perundingan-perundingan tentang ha). dan usu1 yang dimak 

sud dalam pasal 148 selesai, maka jika perlu diadakan pemungutan 

(6) Surat-surat yang menurut anggapan Ketua .atau Wakil Ketua 
Kornisi memuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Komisi dalam 
rfl~at Kornisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara menyelesaikan 
nya. 

· ( 7) Anggota-anggota Komisi, setelah memeriksa daftar surat-surat 
termaksud dalam ayat 3 dan/atau asli daftar tersebut yang dimaksud 
dalam ayat 2, dapatjuga mengusulkan, supaya surat-surat yang menurut 
anggapan mereka memuat-soal-soal yang penting, diajukan dalam rapat 
Kornisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara penyelesaiannya. 

PasaJ 148. 
( 1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat, bahwa ten tang 

sesuatu hal yang termuat dalam surat-surat masuk perlu diadakan 
perneriksaan, maka haJ itu diserahkan kepada suatu Komisi atau Panitia 
Khusus untuk diperiksa. 

Komisi atau Panitera Khusus itu kemudian menyampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat laporan tertulis, yang memuat juga usul 
mengenai penyelesaian hal itu. 

(2) Laporan itu harus selesai dalam waktu yang ditentukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

( 3) Sesudah selesai, maka laporan itu oleh Sekretaris diberi nomor 
pokok dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian dibicarakan dalam 
rapat pleno. 
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PasaJ 154. 
Da.lam melakukan tugasnya seha.gai pirnpinan fraksi, Ketua fraksi 

atau wakilnya mendapat bantuan dari Sekretaris Dewan Per wakilan 
Rakyat. 

Pasal 153. 
(1) Fraksi-Iraksi menyampaikan pertimbangan-pcrtimbangan kepa 

da Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengenai sernua hal yang diang 
gapnya perlu atau yang dianggap perlu oleh Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(2) Ketua dapat mengundang para Kctua Fraksi dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud 
dalam ayat 1. 

Pasal 152. 
( 1) Segcra sctelah suatu fraksi terbentuk, Pengurusnya mernberi 

tahukan hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, discrtai susunan 
anggota-anggota scrta programnya. 

(2) Tiap-tiap perubahan dalam susuna.n Pcngurus dan anggota 
anggota sesuatu Iraksi dibcritahukan pula kcpada Ketua Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

BAB IX 
TEYL\:\G FRAKSI-FRAKSI 

Pasal 151. 
( 1) Suatu Iraksi adalah gabungan a11ggota-anggota Dewan Perwakil 

an Rakyat. 
(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang separtai/ 

segolongan atau bcrsamaan azas-tujuan politiknya dapat mcnggabung 
kan diri dalam suatu fraksi dalam Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

( 3) Seo rang anggota tidak boieh masuk dalam lcbih dari satu fraksi. 

suara; untuk itu berlaku kctcntuan-ketentuan tentang pemungutan 
suara dan tenLang usul-usul amandcmen. 
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Sekretaris I, 
SUMARSONO PRINGGODIREDJO SH. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, 
SARTONO S.H. 

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam rapat pleno terbuka ke-4 
pada tanggal 9 Oktober 1959. 

BAB X. 
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. 

Pasal 155. 
(1) Usul perubahan mengenai Peraturan Tata-tertib ini hanya dapat 

diajukan oleh sekurang-kurangnya sepersepuluh anggota-sidang. 
(2) Usul perubahan terrnaksud dalam ayat 1, yang ditanda-tangani 

oleh para pengusul dan disertai penjelasan disampaikan kepada Panitia 
Permusyawaratan. 

(3) Dalam rapat yang berikut Ketua memberitahukan kepada De-. 
wan Perwakilan Rakyat tentang masuknya usul perubahan itu. 

Pasal 156. 
Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, usul 

perubahan yang dimaksud dalam pasal 155 diperbanyak dan dibagikan 
kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 157. 
Panitia Permusyawaratan meneruskan usul penibahan tersebut de 

ngan disertai pertimbangannya kepada rapat pleno Dewan Perwakilan 
Rakyat, yang kemudian memutuskan, apakah usul itu dapat disetujui 
seluruhnya, disetujui dengan perubahan ataupun ditolak. 

Pasal 158. 
Semua hal yang tidak diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 
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( Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1960) 

TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

REPUBLIK INDONESJA 
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Mcnetapkan : 
Peraturan Presidcn tcntang Pcraturan Tatu-Tcrt.ih Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

i\I e m u t u s k a n : 

Presiden Rcpublik Indonesia, 

.\IcnimLang·: bahwa perlu diadakan l'eraturan Tata-Tert ib Dewan 
Pcrwakilan Rakvat Gotong Royong; 

.\lcngingat: Pasal 6 Penct ap an Prcsidcn :\o. 4 tahun 1960 ten tang 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon~; 

Mende ngar: 
a. Kab inet Kerja pada umggal 22 Juni 1960; 
b. Panitia ,\lus\awarnh Scmcntara Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong 

Royong pada tanggal 4 dan 7 Juli 1960; 

PER.\'ITRA:\' TATA-TI:RTIB DEWA:\ PERW.-\KILA;\' RAKYXl' 
GOTO:\G ROYO.'\G REPCHLIK I:\DONESIA 

ten tang 

PLR.\TlJRAI\ PRESIDEN RLPCBUK INDONESIA 
No. 14 TAHL:-.; 1960 
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BAB I. 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. 
Pasal 1. 

( 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ialah mere 
ka yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 

(2) Sehelum memangku jabatannya anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat sumpah (janji) di depan Kepala 
Negara atau di depan pejabat yang dikuasakan oleh Presiden khusus 
untuk mengambil sumpah Ganji). 

(3) Rurnusan sumpah atau janji berbunyi seperti tercantum dalam 
Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4. 

Pasal 2. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai seorang Ketua dan 

empat orang Wakil Ketua, yaitu seorang Wakil Ketua I, seorang Wakil 
Ketua II, seorang Wakil Ketua III dan seorang Wakil Ketua IV, yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Presioen dan yang bersama-sama 
merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 3. 
( 1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa pada pennulaan tahun 
sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana tugas 
dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 

(2) Apabila Ketua berhalangan, mak.a kewajibannya dilakukan oleh 
Wakil Ketua I; apabila yang akhir ini berhalangan, ia diganti oleh Wakil 
Ketua II. Apabila Wakil Ketua II juga berhalangan, maka ia diganti oleh 
Wakil Ketua III. Apabila Wakil Ketua III juga berhalangan, maka ia 
diganti oleh Wakil Ketua IV. 

Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, maka untuk me 
mimpin rapat mereka diwakili oleh anggota yang tertua umurnya. 

( 3) Ketentuan-ketentuan pada ayat ( 2) berlaku juga, apabila Ketua, 
Wakil Ketua r, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III atau Wakil Ketua IV 
meletakkan jabatannya atau meninggal dunia. 

TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG REPUBLIK INDONESIA 
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§ 1. Panitia Xlus yawarah 
Pasal 6. 

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk diantara anggota-anggotanva 
suatu Panitia Musyawarah yang b erk cwajiban: 
a. berrnusyawarah deng<m Perne rin tah mengcnai haJ-hal yang herkuasa 

dcngan penetapan acara serta melaksanakannya apabila hal itu di 
anggapnya perlu atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Perwakil- 

BAB II. 
BADA?\-BADAX PERLE~GKAPA.N DE\\'A.N 

PER\VAKILA\ RAKYAT 

P;bal -+. 
Kc\1ajibcu1 1'.clLU d.m para \\'aki! Kctu<I y<rng t crutarna ialah: 

a. rncrancang t ugas clan iwniha::6~m kcrj;\ Ket u;i tLm \\.akil-\1·akil Ket ua , 
scpcrti t crschut dalarn pasal 3 aya\ ( l); 

b. m.cngatur pekerjaan Dn1an Pcn\'akilan Rak\ at; 
c. mcrnirnpin rapat Dewan Pcn1·<1kilan Rakyat dcng-an mcnjaga kct cr 

tiban daiam rapat , mcnjaga supava pcraturan tata-t crtih ini dir urut 
dengan scksama , rnc mberi ijin unr uk herbicara, mcnvirnpulkan 
pcrsoalan yang akan diputuskan , mcnjaga agar pcmbicara dapat 
rncngucapkan pidato nva dcngan t idak tcrganggu, mcmbcritahukan 
hasi] musvawarah Dewan Perwakilun Rak vat : 

d. mcnjalankan kcputusan-k cput usan rapat Oe\1·<111 Pcrwakiian Rakyat. 

Pasal :i. 
( 1) Selama perundingan Ketua han ya dapat berbicara untuk mcnun 

jukkan duduk perkara yang sebcnamya atau untuk mengcrnbalikan 
perundingan it u kepada poko k pcrnbicaraan, apabila pcrundingan itu 
rncrryimpang dari pokoknya. 

(2) Apab ila Ketua hen dak t uru t bcrbicara tentang soal yang sedang 
dirun dingkan, maka ia un t uk scmcntara mcninggalkan tcmpat duduk 
nya clan ia kernbali scsudah hab is bcrbicara, dalam ha! dernikian jabatan 
Ketua dalarn rapat untuk scrnent ara diatur menurut, cara ·yang clitentu 
kan dalam pasal 3 ayat (2). 

(1) .\pa.bib jabatan Ketua clan \\akit-\\akil Kctua mcnjadi lowong, 
maku Dewan 1icrwa kilan Rak vat seccpa t -cc par nya mcrn bcri t ahi 1 kan ha! 
ini kcpada Pemcrintah unt uk SC'..'."lTd cliadakan pcngisiannva, scsuai de 
n.~·an kctcntuan dalam pasa1 2. 
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Pasal 8. 
Dewan Perwakilan Rakyat mernbentuk pada tiap-tiap tahun sidang 

di antara anggota-anggotanya suatu Panitia Rumah Tangga, yang ber 
kewajiban: 
a. memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanja Dewan Perwa 

kilan Rakyat, yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal, dan setelah 
disetujui olehnya, meneruskan rancangan sementara Anggaran 
Belanja itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat 
persetujuannya; 

b. mengawasi dan meminta pertanggungan-jawab dari Sekretaris Jen 
deral tentang pekerjaan yang dipikulkan padanya; 

c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam pengangkatan dan pemberhentian 'pegawa-pegawai Sekreta 
riat Dewan Perwakilan Rakyat golongan F/V ke bawah; 

d. memberikan laporan tertulis kepada Dewan - Perwakilan Rakyat 
tentang pekerjaannya pada tiap-tiap permulaan masa persidangan. 

§ 2. Panitia Rumah Tangga. 

ari Rakyat atau apabila diminta oleh Presiden; 
b. Menetapkan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat; untuk 

suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang, dengan tidak mengu 
rangi hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya; 

c. memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan acara kepada 
Ketua, apabila hal itu dianggapnya perlu atau apabila Ketua mernin 
ta pertimbangan itu; 

d. memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 7. 
( 1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai anggota merangkap Ketua, para Wak.il Ketua dan se 
kurang-kurangnya tujuh orang Iainnya sebagai anggota, yang atas usu] 
Ketua ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Anggota-anggota Panitia Musyawarah sedapat-dapatnya rnewa 
kill golongan-golongan yang terdapat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Sesudah diberitahukan lebih dahulu kepada Ketua, tiap-tiap 
anggota Panitia Musyawarah berhak rnenunjuk seorang anggota Dewan 
Perwak.ilan Rakyat lain untuk mewaki1inya dalam rapat-rapat Panitia 
Musyawarah. 
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nya. 
(2) Jum1ah dan susunan anggota Kornisi ditetapkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan mempcrhatikan kcinginan para anggotanya.. 
(3) Sernua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua clan 

Para Wakil Ketua, diwajibkan menjadi anggota Kornisi. 
(4) Semua perrnintaan yang berkepentingan untuk pindah kelain 

Kornisi, diputuskan oleh Dewan Pcrwakilan Rakyat. 
( 5) Anggota sesuatu Kornisi tidak belch merangkap menjadi anggo 

ta lain Komisi, akan tetapi boleh rncnghadiri rapat Kornisi lain sebagai 
penmJaU. 

Pasal J 1. 
(l) Jumlah anggota tiap-tiap Kornisi scdapat mungkin sama banyak- 

Kornisi F Pcmbangunan ; 
Kornisi G Kcsejaht eraan Sosial; 
Ko misi H Dalam Ncgeri dan Oto norni Daerah ; 
Kornisi 1 Luar Ncgeri. 

(2) Laporan pckerjaan sesuatu Komisi meliputi bidang pck erjaan 
Pemerintahan seperti perincian tcrscbut dalam av at ( 1). Bilam ana 
perlu dapat diadakan pcrubahan pada perincian tcrsebut. 

( 1) Dewan Pcrwakilan Rakyat mcmpunyai Korrusi-ko misi yaitu : 
Kornisi A Pernerin tahan Agung; 
Ko misi D Kcuangan; 
Komisi C Kcarnanan Nasional/Kehakiman ; 
Kornisi D l'roduksi; 
Kornisi E l Jistrihusi ; 

§ 3. Komisi-komisi. 

Pasal 10. 

Pasal 9. 
Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai anggota merangkap Kctua , para \Vakil Kcrua dan sckurang 
kunmgnya scrnbilan or<mg Iainnya sebagai anggota, yang atas usu! 
Kct ua ditetapkan oleh Dewan Pcrwakilan Rakyat. 
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f. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal-hal untuk dimasukkan 
dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat; 

g. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah mengenai hal 
hal yang terrnasuk urusan Komisi masing-masing. 

d. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk mendengarkan 
keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindak 
an-tindakan yang dilakukan oleh Pernerintah; 

e. mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usul-usul rancangan 
Undang-undang atau usul-usul lain dan laporan-laporan tentang soal 
soal yang termasuk urusan Komisi masing-masing; 

b. membantu rnenyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaan 
nya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam 
hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing; 

c. mendengar suara rakyat dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi 
masing-masing, antara lain dengan jalan memperhatikan surat-surat 
yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menerima 
pihak-pihak yang berkepentingan; 

Kedua: 
a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat; 

Pasal 13. 
Kewajiban Komisi-komisi ialah: 
Pertama: 
Melakukan perneriksaan-persiapan terhadap rancangan Undang 

undang, yang masuk urusan Komisi masing-masing. 

Pasal 12. 
(1) Dalam rapatnya yang pertama pada permulaan tahun sidang 

Komisi-komisi menetapkan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua 
atau lebih untuk tahun sidang itu . 

. . (2). Sebelum diadakan penetapan Ketua, rapat Komisi yang pertama 
dipimpin oleh seorang anggota Kornisi yang tertua umurnya. 
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§ 5. Panit ia Khusus. 

Pasal 16. 
Dewan Perwakllan Rakyat, jika menganggap periu dapat mernben 

tuk su atu Panitia Khusus untuk rnclakukan perneriksaan-pcmcriksaan 
terrradap suatu rancangan Undang-undang ataupun melakukan tugas 
lain di bidang pcrnndang-undangan. 

Pasal 17. 
Panitia Khusus t.erdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, 

terrnasuk seorang Ketua, yang atas usul Ketua ditetapkan oleh Dewan 
Pcrwakilan Rakyat. 

Pas al 15. 
Panitia A11ggaran tcrdiri dari sckurang-kurangnva scrnbilan orang 

anggota, yang atas usu] Ketua dit ctapkan olch Dewan Perwakilan 
Rakvat. 

d. memberikan pendapatnya mengenai basil perneriksaan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

c. mengajukan pcndapatnya atas rancangan pcrubahan Undang-undang 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja :\egara yang diajukan oleh Peme 
rint ah ; 

b. mcrnbcrikan pcndapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat me 
ngenai Xo ta Keuangan dan rancangan Undang-undang Anggaran 
Pendapatan clan Bclanja :\egara yang diajukan o!eh Pemerintah 
kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat; 

a. mcngikuti pcnyusunan rancangan Undang-undang Anghara.n Pen 
dapatan dan Belanja Xcgara dari semula dcngan jalan mengadakan 
hu bungan dengan Departcmen Kcuangan; 

§ 4. Panitia Anggaran. 

Pasal 14. 
Dewan Perwakilan Rakyat membentuk di antara anggota-anggota 

suatu Panitia Anggaran untuk selama m asa jabaran Dewan Perwakilan 
Rakyat, yang berkewajiban : 
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Panitia Khusus dibubarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah 
tugasnya dianggap selesai. 

§ 6. Sekretaris Jenderal dan para Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 22. 
(1) Pada Dewan Perwakilan Rakyat ada seorang Sekretaris 

J enderal dan beberapa orang Sekretaris, 
(2) Sekretaris Jenderal dan Sekretaris yang berpangkat F/V 

keatas diangkat clan diperhentikan oleh Presiden. 
Pasal 23. 

Kewajiban Sekretaris J enderal ialah: 
a. mernbantu Ketua clan Para Wakil Ketua dalarn melakukan peker 

jaannya, terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputus 
keputusan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat, Panitia Musya 
warah dan Panitia Rumah Tangga; 

b. mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah-tangga 
Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain: · 
1. menyusun setiap tahun rancangan sementara Anggaran Belan 

ja Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. mernimpin adrninistrasi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 

dan semua pegawai yang bekerja · pada Sekretariat Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

PR- Pasal 21. 

Pasal 20. 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku buat Komisi tentang rapat-rapat 

berlaku juga bagi Panitia Khusus. 

Pasal 18. 
Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan 

tentang tugas kewajibannya clan tentang lamanya waktu menyelesaikan 
tugas seperti tersebut dalam pasal 16 di atas. 

Pasal 19. 
(1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Dewan Per 

waki1an Rakyat. 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan cara mempergunakan 

hasil pekerjaan Panitia Khusus. 
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§ l. Ketentuan-kctcntuan u murn. 

Pasal 29. 
Prcsiden dapat mengusah akan kepada Mentcri-mcntcri untuk rnela 

kukan scsuatu yang menurut Peraturan Tata-tertib ini dilakukan okh 
Prcsidcn. 

BAB HI. 
PL\IBE!\'TUKAI\' C:'.\DANG-U~DANG 

1111. 

Pasal 28. 
( 1) Selama bdum dilakukan pcngangkatan Sckrctaris J endcral 

a tau apabila Sekretaris J enderal tidak ada rnaka jabatan Sekrctaris 
J endcral dilakukan olch Sckre taris ycmg tcrt ua dalam jabatannya. 

(2) Kctcntuan dalam pas al 27 avat (2) berlaku pula dalarn hal 

Pasal 2-t. 
Kcwajiban Sekretaris ialah: 

a. mernbantu Ketua clan \\"akil Ketua dalam mclakukan pekerjaannya, 
tcrutama dalam ha! mernimpin dan mclaksanak an kep utusan 
kepu tusan rapat-rapat pleno Dewan Perwak ilan Rakyat; 

b. membantu Komisi-komisi clan Panitia-panitia dalam melakukan 
pekcrjaan ; 

c. mcrnimpin segala pck erjaan persiapan pcrundang-un dangan ; 
d. membanru Sekretaris Jcndcral dalam mcnnnaikan kcwajibann va 

tcrrnasuk dalam pas al 23 sub b. 

Pasal 25. 
Dalarn Komisi-ko misi clan Panit ia-pani tia Sckrct aris J endcral dan 

Sekretaris dapat mcngcmukukan pcrt imbangan-pcrtirnbangan tchnis. 

Pasal 26. 
Kepada para Sckrctaris dapat diperbant ukan bcberapa pernbantu 

Sekrct aris, pcnulis cepat atau pcgawai lain. 

Pasal 27. 
( 1) Apab ila Sckrctaris J endcra.l bcrhalanuan , maka ia diwakili 

oleh Sekrctaris yang tcrtua dalam jal>atannya. 
(2) Jika Sekrctaris t ermaksud dalarn ayat ( 1) bcrhalangan juga, 

maka Sekre taris yang tertua dalarn jabat armya dibawahnva rnengganti 
kannva. 
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Pasal 33. 
( 1) Pemeriksaan-persiapan dapat dilakukan di man a perlu bersama 

sama dengan Pemerintah dengan jalan bertukar pikiran. 
(2) Untuk keperluan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat meng 

undang Menteri-menteri yang bersangkutan untuk menghadiri rapat 
Komisi yang diserahi mengadakan pemeriksaan-persiapan. 

Pasal 34. 
(I) Kornisi menunjuk seorang atau lebih di antara anggota-anggota 

nya sebagai pelapor. , 
(2) Tentang pembicaraan dalam Kornisi dibuat catatan. . 
(3) Para pembicara harus sudah menerima catatan sementara 

dalam tempo tiga kali dua puluh empat jam setelah rapat Komisi 
ditutup. 

Pasal 31. 
(1) Jika tidak perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka ran 

cangan Undang-undang itu langsung dibicarakan dalam rapat pleno. 
(2) Jika perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka ' Panitia 

Musyawarah menetapkan, apakah rancangan Undang-undang itu dipe 
riksa oleh : 
a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan; 
b. suatu Panitia Khusus, atau 
c. rapat-gabungan segenap Komisi. 

§ 2. Pemeriksaan-persiapan oleh Komisi-Komisi, 
Pasal 32. 

Komisi mengadakan rapat-rapatnya untuk melakukan pemeriksaan 
persiapan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musya 
warah. 

Pasal 30. 
( 1) Semua usu! Presiden, baik berupa rancangan Undang-undang 

maupun bukan, ataupun usul lain, yang disampaikan dengan Amanat 
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah oleh Sekretaris 
diberi nomor pokok dan nornor surat, diperbanyak dan dibagikan 
kepada para anggota. 

(2) Semua usul tennaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Panitia 
Musyawarah, yang menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan 
persiapan terhadap usul itu, 
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Pasal 38. 
( 1) Dis amping cat at an t errnasuk dalam pas al 3 4 olch Pclapor 

(Pelapor-pelapor} bersama-sama <lengan Ketua Kornisi dibuat Iaporan 
Kornisi, yang memuat pokok-pokok dan kesirnpulan pernbicaraan 
dalam Kornisi, selambat-lambatnya dalam waktu seminggu sesudah ca 
tatan termaksud dalarn pasal 34 ayat ( 4) selesai, 

(2) Di dalam laporan itu tidak dirnuat nam a-n ama pernbicara. 

(3) Laporan itu ditanda-tangani oleh Ketua Komisi dan Pelapor 
(Pelapor-pelapor) )'a.Ilg bersangkutan. 

Pasal 37. 
Dalam melakukan pemeriksaan-pcrsiapan, Kornisi tidak mengarnbil 

sesuatu keputusan terhadap rancangan Undang-undang yang dibicara 
kan, baik mengenai keseluruhannya maupun mengenai bagian-bagian 
atau pasal-pasalnya. 

Seorang anggota Kornisi Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak hadir 
dapat juga mengajukan pendapatnya secara tertulis dengan meriyebut 
kan alasan-alasan ketidak-hadirannya; pendapat itu dibacakan dalam 
rapat yang bersangkutan, jika Ketua Kornisi mcnerima baik alasan 
alasan tersebut , 

PasaI 36. 

( 4) Setelah catatan semcntara itu dalam tempo tiga kali dua puluh 
em pat jam dikoreksi oleh para pernb icara, maka dibuat cataran tetap. 

(5) Catatan termaksud dalam avat (4) memuat : 
a. tanggal rap at dan jam perrnulaan serta penutupan rap at; 
b. nama-nama yang hadir ; 
c. nama-nama pembicara clan pendapatnya masing-masing. 

(6) Catatan itu dibuat rangkap dua untuk disirnpan di Sekretariat 
dan disediakan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Men 
te:ri-menteri yang bersangkutan. 

Catatan itu tidak bolch diumumkan , 

Pasal 35. 
Ketua Kornisi memimpin pernbicaraan dalam Kornisi dan memberi 

kesempatan kepada para anggota untuk mcngcmukakan pemandangan 
nya, baik mengenai hal-hal yang urnum maupun mengenai hal-hal khu 
sus dari pada rancangan Undang-undang; Pcmerintah mendapat kesem 
patan untuk mernberikan jawaban/sambutan atas pemandangan para 
anggota itu. 
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Pasal 42. 
(1) Jika Komisi menganggap perlu untuk mengadakan pemeriksaan 

persiapan ulangan ataupun lanjutan atas rancangan Undang-undang 
yang menjadi pokok pembicaraan, maka Ketua Koinisi segera mengusul 
kan kepada Panitia Musyawarah, agar menetapkan hari clan waktu 
pemeriksaan-persiapan ulangan (lanjutan) itu. 

(2) Pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku juga terhadap pemeriksaan- · 
persiapan (lanjutan) itu. 

§ 3. Pemeriksaan-pemeriksaan oleh Panitia Khusus. 
Pasal 43. 

( 1) Jilra pemeriksaan-persiapan atas suatu rancangan Undang- 
undang menurut pendapat Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada 
suatu Panitia Khusus, maka Panitia Musyawarah mengusulkan pemben 
tukan Panitia Khusus itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku 
juga untuk persiapan-persiapan oleh Panitia Khusus itu. 

Pasal 41. 
( 1) Jika Pemerintah berdasarkan pernbicaraan ·di dalam Komisi 

menganggap perlu untuk mengajukan perubahan pada naskah rancangan 
Undang-undang, maka Pemerintah menyampaikan nota Perubahan atas 
rancangan Undang-undang tersebut atau naskah rancangan Undang 
undang baru seluruhnya, apahila perubahan itu meliputi banyak bagian 
bagian/pasal-pasal. 

(2) Nota Perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat (1) 
itu, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, 
segera diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Pasal 39. 
( 1) Laporan Komisi, setelah diberi nomor pokok dan noJ\19i surat 

oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan kepada para .anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. 

(2) Laporan itu dapat diumumkan. 
Pasal 40. 

Setelah laporan Komisi disampaikan kepada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, maka pemeriksa-persiapan diang 
gap selesai. 
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Pasal 48 . 
Mengenai pembicaraan ranc;mgan Undang-undang dalam rapar ple 

no berlaku k etcntuan-ketentuan dalam § G tentang mengajukan aman 
demcn dan Bab IV § 3 tentang perundingan dan § 7 tcntang cara 
mengambil keputusan, dengan ketentuan bahwa: 
a. jawaban atas pemandangan-pcmandangan para anggota terhadap 

suatu rancangan Undang-undang clari Perncrintah dibcrikan oleh 
Pemerintah ; 

b. jawaban atas pcmandangan-pcmandangan para anggota clan Perne 
rintah terhadap suatu ranca.ngan Undang-undang usul inisiatif 

§ 5. Pembicaraan dalam rapat pleno. 

Pasal 4 7. 
Setelah pemeriksaan-persiapan terhadap suatu rancangan Undang 

undang selesai Panitia Mus yawarah mcncntukan dal am wak tu singkat 
hari dan waktu pernbicaraan Undang-undang itu dalam rapat pleno 
Dewan Perwak ilan Rakyat. 

Pasal 46. 
Kcterrtuan-ket entuan dalam pasal-pasal 32 sampai 40 tcntang peme 

riksaan-pcrsiapan oleh Komisi, kccuali pasal 34 ayat (1) clan (2), 
berlaku juga untuk perneriksaan-persiapan oleh rapat gabungan Segenap 
Komisi, dengan pengertian, bahwa "Komisi" clibaca "Rapat-gabungan 
Segenap Komisi" dan "catatan" dibaca "risalah". 

Pasal 45. 
( 1) Tcntang pcrnbicaraan dalam Rapat-gabungan Segenap Komisi 

dibuat risalah tulisan cepat. 
( 2) Ketentuan-kctentuan dalam pas al 43 ayat-ayat ( 3) sampai ( 6) 

bcrlaku tcrhadap risalah terrnaksud dalam ayat ( 1) pas al ini, dcngan 
pengcrtian bahwa "catatan " dibaca "risalah". 

§ 4. Pemeriksaan-persiapan olch Rapat-gabungan. n 

Segenap Komisi. 

Pasal 44. 
( 1) Rapat-gabungan Segenap Kornisi bcrsifat tcrtutup dan dipimpin 

oleh Kctua Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Sehclum pembicaraan dirnulai, maka rapat mcnunjuk sekurang 

kunmgnya dua orang Pclapor di ant.ara anggota-anggotanya. 
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Pasal 51. 
Apabila sesudah laporan Komisi atau laporan Panitia Khusus me 

ngenai sesuatu rancangan Undang-undang disampaikan kepada Peme 
rintah; kemudian Pemerintah mengajukan perubahan dalam rancangan 
Undang-undang tersebut, rnaka penundaan perundingan atau penyerah- 

diberikan oleh para pengusul inisiatif, sedang Pemerintah berhak 
mengajukan usul-usul perubahan atas rancangan usul inisiatif itu. 

§ 6. Mengajukan amandemen. 
Pasal 49. 

(1) Sebelum perundingan diadakan tentang pasal-pasal atau bagian 
bagian suatu rancangan Undang-undang, oleh sekurang-kurangnya lima 
orang anggota dapat diajukan usul perubahan (usul amandemen) dan 
usul perubahan atas usul perubahan itu (usul sub-amandemen}, 

(2) Usul amandemen dan usul sub-amandemen, yang ditanda 
tangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan singkat, disampaikan 
secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal. 

( 3) Usul amandemen dan usul sub-amandemen serta penjelasan 
singkat, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, 
selekas-lekasnya diperbanyak dan disampaikan kepada Pernerintah dan 
sesudah itu dibagikan kepada para anggota, 

(4) Perubahan-perubahan, baik amandemen maupun sub-amande 
men, yang diusulkan sesudah perundingan termaksud dalam ayat (1) 
dimulai, diajukan dengan tertulis kepada Ketua rapat, usul-usu1 peru 
bahan itu dengan selekas-Iekasnya diberi nomor pokok dan nornor 
surat, diperbanyak dan disampaikan kepada Pernerintah dan sesudah itu 
dibagikan kepada para anggota. 

( 5) Selain dari pada penjelasan-penjelasan tertulis, oleh pengusul 
dapat juga diberikan penjelasan dengan Iisan dalam rapat pleno yang 
mernbicarakan pasal atau bagian yang bersangkutan. 

Pasal 50. 
Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Komisi, Ketua 

Panitia Anggaran atau sekurang-kurangnya lima orang anggota, Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat menunda perundingan tentang setiap peru 
bahan yang diusulkan atau menyerahkan usul perubahan-perubahan 
itu kepada Komisi atau Panitia Khusus yang bersangkutan untuk di· 
rninta pertimbangannya, yang dikemukakan dengan lisan atau dengan 
tertulis. 
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Pasal 52. 
( l) Apabila tidak ada anggota yang hcndak mengusulkan perubahan 

Iagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal yang sedang dibicarakan 
atau dalarn bagian lainnya yang bersangkutan dengan pasal/bagian pasal 
itu clan tidak ada anggota yang ingin berbicara lagi tentang itu, maka 
perundingan tentang pasal/bagian pasal tersebut ditutup, 

(2) Pengambilan keputusan dimulai berturut-turut dengan usul 
sub-amandemeri, kemudian usul amandemen yang bersangkutan clan 
akhirnya pasal atau bagian lainnya, dengan atau tanpa perubahan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata-Tertib ini mengenai 
hal tersebut. 

( 3) Jika ada Iebih dari satu usul amandemen mengenai sesuatu 
pasal, bagian pasa1 atau bagian lain dari pada rancangan Undang-undng, 
maka keputusan diamhil lebih dahulu terhadap usul amandemen, yang 
menurut pendapat Ketua mempunyai akibat yang paling besar. 

Pasal 53. 
(1) Sesuatu usul perubahan, set elah perundingan ditutup tidak 

dapat ditarik kembali, kecuali apabila penerimaan atau penolak an 
sesuatu perubahan yang diusulkan berarti penghapusan tlengan sendiri 
nya perubahan-perubahan lain yang diusulkan. 

{2) Jika sesuatu usul perubahan, yang kareria diterirnanya atau 
ditolaknya usul perubahan lain dengan sendirinya hapus, maka usul 
usul perubahan itu dianggap telah dicabut. 

(3) Jika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan itu, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat yang mernutuskan. 

PasaI 54. 
(I) Apabila sesuatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh 

Pernerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat telah di 
ubah, maka pengambilan keputusan yang terakhir tentang rancangan 
itu seluruhnya diundurkan sampai rapat yang berikut, kecuali jika 
Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan lain. 

(2) Sementara itu oleh anggota-anggota, dernikian pula oleh Perne 
rintah, dapat diusulkan perubahan-perubahan baru yang diperlukan 
sebagai akibat perubahan yang telah diterima atau sebagai akibat pe 
nolakan suatu pasal. 

an perubahan dapat dilakukan atas usul Ketua atau sekurang-kurangnya 
lima orang anggota. 
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Pasal 57. 
(1) Ketua memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

tentang masuknya Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang- 
undang termaksud dalam pasal 56. · 

( 2) Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang itu 
setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diper 
banyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

( 3) Dalam rapat Panitia Musyawarah, Pemerintah diberi kesempatan 
memberikan penjelasan mengeriai Peraturan Pemerintah sebagai Peng· 
ganti Undang-undang itu. - 

§ 7. Mengajukan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 
Undang-undang menjadi Undang-undang, 

PasaJ 56. 
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang dibicarakan 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat setelah disampaikan dengan Amanat 
Presiden, 

(3) Usul-usul perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) clan pasal 
pasal atau bagian-bagian lain yang bersangkutan dapat dirunclingkan, 
sebelum diambil keputusan terakhir, kecuali jika Dewan Perwakilan 
Rakyat mernutuskan untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan . 
perundingan lagi, · 

{4) Apabila, sebagai akibat yang ditetapkan dalam 'ayat (2) dan (3), 
diadakan lagi perubahan-perubahan rnaka pengambilan keputusan 
terakhir diundurkan lagi sampai rapat yang berikut. 

Perundingan baru tidak diadakan Iagi. 
Pasal 55. 

( 1) Sebagai akibat perubahan-perubahan yang telah diterima dalam 
perundingan tentang sesuatu rancangan Undang-undang, maka Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan perubahan-perubahan nomor 
urut pasal-pasal/bagian-bagian, demikian pula perubahan-perubahan 
dalam penunjukkan nomor pasal-pasal/bagian-bagian lain, sebagai 
akibat perubahan tadi, 

(2) Ketua Rapat Dewan Perwakilan Rakyat dapat pula menyempur 
nakan redaksi yang bersifat tehnis perundang-undangan atau untuk 
memberi bentuk/rumusan sebagaimana mestinya bagi rancangan 
Undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat." 
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Pasal 60. 
(1) Apabila Dewan Pcrwakilan Rakyat menyetujui rancangan usul 

inisiatif', maka rancangan itu menjadi usul inisiatif rancangan Undang 
undang Dewan Perwakilan Rakyat dikirimkan kcpada Pemerintah 
untuk disahkan olch Presiden. 

itu. 

( 4) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketcntuan-kctentuan 
dalam pasal 29 sampai pasal 55. 

§ 8. :\1engajukan rancangan Undang-undang usul inisiatif 
Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

Pasal :)8. 
( l) Suatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para ang 

gota berdasarkan pasal 21 ayat (1) Cndang-undang Dasar (rancangan 
usul inisiatif) harus disertai memori pcnjelasan dan ditanda-tangani 
oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 

(2) Rancangan usul inisitif itu disampaikan kepada Ketua dcngan 
tertulis. 

(3) Dalam rapat yang berikut Ketua memberitahukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat tentang masuknya rancangill1 usul inisiatif 
tersebut. 

{ 4) Rancangan usu] inisiatif yang dimaksud, setelah olch Sekrctaris 
diberi nornor pokok clan norn or surat, diperbanyak clan dibagikan 
kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta dikirimkan ke 
pada Perne rintah. 

( 5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para pcngusul diberi kesernpat 
an mcrnberikan penjelasan mcngenai rancangaJ1 usul inisiatifnya. 

( 6) Terhadap pcnvclesaian selanj utnya berlaku keten tuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal 32 sampai 40, dcngan ketentuan bahwa perneriksaan 
pcrneriksaan dilakukan dcngan jalan bcrtukar pikiran dcngan para 
pengusul inisiatif clan Pemerintah. 

Pasal 59. 
{I) Selama suatu rancangan usul inisiatif belum diputuskan olch 

Dewan Perwakilan Rakyat, para pengusul berhak mcn arikrrya kembali 
at au mengajukan perubahan. 

(2) Pernb eritahuan tentang pcrubahan atau pcnarikan kcmbali 
disampaikan dengan tertulis kepada Ketua dan Pemcrintah, clan harus 
ditanda tangani oleh sernua penanda tangan rancangan usul inisiatif 
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Pasal 65. 
Rancangan perubahan Anggaran Belanja diselesaikan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 62 sam- 
pai pasal 64. · 

Pasal 64. 
Setelah pembahasan dalam Komisi-kornisi selesai,: maka Nota 

Keuanzan clan rancangan Anggaran Belanja dibicarakan dalam rapat 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(1) Nota Keuangan, rancangan Anggaran Belanja dan pendapat 
Panitia Anggaran yang dimaksud dalam pasal 62, disampaikan kepada 
Komisi-kornisi, agar masing-masing membahas Bagian-bagian yang ber 
sangkutan. 

(2) Cara pembahasan dalarn Kornisi dilakukan menurut cara meng 
hadapi suatu rancangan Undang-undang. 

Pasal 63. 

Pasal 62. 
Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Nota Keuangan dan ran· 

cangan Anggaran Belanja kepada Panitia Anggaran, agar Panitia ter 
sebut memberikan pendapatnya, 

(2) Pemerintah mernberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
bilamana Presiden tidak mengesahkan rancangan tersebut. 

(3) Selama sesuatu usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan 
Perwakilan Rakyat belum disahkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat berhak menariknya kembali . 

.§ 9. Menetapkan rancangan Undang-undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja. 

Pasal 61. 
Untuk menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja- (selanjutnya 

disebut ,, Anggaran Belanja", sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat ( 1) 
Undang-undang Dasar, maka setiap tahun Pemerintah dengan Amanat 
Presiden mengajukan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Belanja 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahun y~g mendahului 
tahun dinas Anggaran Belanja tersebut. 
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~ l. Persidangan. 

Pasai G8. 
(1) Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat dirnulai pada tanggal 

15 Agustus dan bcrakhir pada tanggal H Agustus tahun bcrikutnva, 
(2) Dalarn tiap tahun sidang Dewan Pcrwakilan Rakyat merigadakan 

sekurang-kurangnya dua persidangan. 
(3) Pada permulaan tahun sidang Prcsideu memberikan Amanat 

~cgara dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 69. 
(1) Waktu rnasa-rnasa persidangan dite tapkan olch Panitia Musya 

warah. 
(2) Se d ap at-dapatriv a rnasa pcrsidangan pertama dipcruntukkan 

terutama buat menyelesaikan rancangan Anggaran Belanja tahun dinas 
beriku tnya dan mas a persidangan tcrakhir diperun tukkan tcru tam a buat 
menvelesaik an segala perubahan Anggaran Belanja. 

Pasal 70. 
( 1) Persidangan luar bias a dapat diadakan, jika dikehendaki oleh: 

a. Pernerintah; 
b. Ketua, denga persetujuan Panitia Musyawarah: 
c. Sckurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota Dewan Perwakil 

an Rakyat. 
(2) Setiap kali diadakan persidangan luar biasa, Ketua mernberi 

tahukannya keparla Perncrintah untuk clipertimbangkan. 
(3) Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka 

BAll I\' 
PERSIDANGAN DAN RAP AT Pl.ENO 

Pasal 66. 
Dewan Pcrwakilan Rakyat mcnycrahkan Juga kepada Panitia 

Anggaran laporan Badan Pcmcriksa Kcuangan, ag<tr Panitia mcnyarnpai 
kan pcridapatnya mcngcnai ha] itu. 

Pasal 6 7. 
( l) Pendap at Paniria Anggaran terhadap laporan Badan Pcmcriksa 

Keuangan disampaikan kcpada Panitia Musy awarah. 
(2) Untuk keperluan pcngcsahannya nleh Dewan Perwakilan Rak 

yat, Panitia Musyawarah mcnerapkan perlu-tidaknva diadakan pcme rik 
saan-pcrsiapan. 
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Pasal 73. 
(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat 

jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Ketua mem 
buka perternuan. Ia dapat juga menyuruh mengumumkan surat-surat 
rnasuk. 

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua selambat-lambatnya 
satujam. 

(3) jika pada a.khir waktu pengunduran yang dimaksud dalam 
ayat (2) belum juga tercapai quorum, maka Ketua membuka rapat. 
Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperboleh 
kan mengambil sesuatu keputusan. 

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (3), Panitia Musyawarah 
menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan lagi, kecuali 
kalau dalam acara rapat-rapat yang sedang berlaku telah disediakan 
waktu untuk membicarakan pokok pembicaraan yang bersangkutan. 

§ 2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat. 
Pasal 71. 

( 1) Ke tua Dewan Perwakilan Rakyat mernbuka dan menu nip rapat 
rapat pleno. 

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat ialah: 
a. pagi: mulai jam 09.00 sampai jam 14.00 pada hari kerja biasa dan 

mulai jam 08.30 sampai jam 11.00 pada hari jum'at. 
b. rnalam: mulai jarn 19.30 sampai jarn 23.00. 

(3) Jika perlu, Ketua Panitia Musyawarah atau Dewan Perwakilan 
Rakyat dapat menentukan waktu-waktu lain. 

Pasal 72. 
(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani 

daftar hadir. 
(2) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari seper 

dua jumlah anggota sidang, m .• ka Ketua membuka rapat. 
(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menandatangani 

daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung harus memberitahukan 
kepada Ketua, 

Ketua setelah mendapat persetujuan Presiden segera mengundang 
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri per 
sidang luar biasa itu. 
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Pasal 77. 
(1) Pad a permulaan a tau selama perundingan ten tang sesuatu soal, 

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengadakan ketentuan mengenai 
lamanya pidato para anggota. 

(2) Bilamana pembicara tel ah m elamp au i batas wak tu yang telah di 
tetapkan Ketua memperingatkan pernbicara supaya mengakhiri pidato 
nya. Pembicara mernenuhi perrnirrtaan itu, 

Pasal 78. 
(I) Untuk kepentingan penmdingan Ke tua dapat rncne tapkan, 

bahwa sebelurn perundingan mcngenai sesuatu hal dimulai, parn pem 
bicara mencatatkan nama terlebih dahulu dalarn waktu yang ditetapkan 
oleh Ke tua. 

(2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pernbicara 
oleh Ketua golongannya. 

(3) Sesudah waktu yang dite tapkan itu 1ewat, anggota yang bclum 
mencatatkan namanya sebagai dimaksud <lalam ayat ( 1) pasal ini tidak 
berhak ikut berbicara mengenai hal yang termaksud dalam ayat t ersebut, 

§ 3. Pcrundingan. 
Pasai 7:). 

( 1) Anggota bcrbicara diternpat yang disediakan untuk itu setelah 
mendapat izin dari Ketua. 

(2) Pembicara tidak. boleh diganggu sclarna ia bcrhicar a, 
Pasal 76. 

( 1) Pembicaraan mengenai scsuatu soal dilakukan dalam dua babak, 
kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat rnenen tuk an lain. 

(2) Dalam baba.k kedua clan babak selanjutnya j ika sekiranya ada, 
yang boleh berbicara hanya anggota-anggota yang tclah min ta berbica.ra 
dalam babak pertama, 

Pasal 74. 
( 1) Sesudah rapat di buka, Sekretaris mcrnberitahukan surat-surat 

masuk sejak rapat yang terakhir, kccuali surat-surat yang mengcnai 
urusan rum ah tangga Dewan Perwakilan Rakyat. 

( 2) Surat-surat, baik yang diterima dari Pemerin tah maupun dari 
pihak lain, dibacakan dalam rapat, apabila dim1ggap pcrlu olch Ketua 
dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, setelah mendengarkan pembcri 
tahuan yang dimaksud dalam ayat (1). 
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Pasal 82. 
( 1) Seorang pembicara yang diberi kesempatan untuk mengadakan 

interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 80 ayat (I) tidak 
boleh melebihi waktu sepuluh menit masing-masing, 

(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 80 
ayat ( 1) huruf a dan e tidak diadakan perdebatan. · 

(3) Sebelum rapat melanjutkan perundingan znengenai soal-soal 
yang menjadi acara rapat hari itu, jika dianggap perlu mengenai hal-hal 
tersebut dalam pasal 80 ayat ( l) huruf b dan d. 

(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 82 
dan pasal 83 setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada 
anggota untuk: 
a. minta penjelasan tentang duduknya perkara sebenamya mengenai 

soal yang sedang dibicarakan oleh anggota; 
b, mengajukan usu1 prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
c. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri; 
d. menunda perundingan. 

(2) Ketua memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur perrr 
bicaraan seorang anggota menyimpang atau bertentangan Peraturan 
Tata-Tertib, 

Pasal 81. 
Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan, maka suatu usul 

prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul menunda 
perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 80 ayat (1) huruf 
b dan d, harus disokong sekurang-kurangnya empat orang anggota yang 
hadir, kecuali bila usul itu diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Pasal 79. 
(1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan, 
(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat mengadakan 

penyimpangan dari urutan berbicara termaksud dalam ayat (1 ). 
(3) Seseorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat 

giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota lain sebagai pem 
bicara. Jilca tidak ada anggota lain yang menggantikan anggota ter 
sebut, maka gilirannya berbicara hilang. 

Pasal 80. 

kecuali jika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan yang dapat di 
terima. 
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Pasal 86. 
(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinva, Ke tua dapat mda 

rang anggota-anggota yang terns melakukan pelanggaran yang dimaksud 
dalam pasal 84 ayat (1) untuk menghadiri rapat itu. 

Pasal 85. 
(1) Apabi!a seorang pernb icara tidak mcrncnuhi peringatan Ke tua 

yang tersebut dalam pasal-pasal 83 avat (2) dan 84 ayat (l) atau meng 
ulangi pelanggaran at as kctcntuan t ersehut di atas, maka k etua clapat 
mclarangnya mencruskan pcmbicaraan. 

(2) Jika dianggap perlu, Kctu a dapat melarang pcmbicara yang di 
maksud dalam ayat ( 1) terus menghadiri rapat yang rnerundingkan 
soal yang bcrsangkutan, 

(3) Jika a.nggota yang bersangkutan tidak dapat merierima kcpu tus 
an Ketua yang dimaksud dalarn a.yat (2) di atas, ia dapat mengajukan 
persoalannya kcpada rapat. Un tuk itu ia dipcrboiehkan berbicara se 
lama-lamanya sepuluh menit dan tanp a pcrdebatan rapat tcrus rn eng 
ambil keputusan, 

Pasal 83. 
( l) Pcn yirnpangan dan pokok pernbicaraan, kecuali dalam hal-hal 

tcrsebut dalam pasal 80, tidak diperkenankan. 
(2) Apabila seorang pembicara me nvimpang dari pokok pernbicara 

an, mak a Kctua mcrnpcringatkan dan me minta, supaya pernbicara kcrn 
bali kepada pokok pembicaraan. 

Pasal 84. 
( 1) Apabila scorang pcmbicara dalam rapai mcmpcrvunakan pcr 

kataan-perkataan yang tirlak layak, mcngganggu keter tiban atau mcng 
ajurkan untuk mclakukan pcrbuatan-perhuatan yang tidak sah, maka 
Ketua member: nasehat dan mcmperingatkau, supaya pe mbicaraan tcr 
tib kembali. 

(2) Dalarn hal dcrnikian Kctua member: kescmpatan kcpada pcm 
bicara y<mg bcrsangkutan un tuk mcnarik kcrnbali pcrkataan-perkataan 
yang menyebabkan ia Jibcri peringaian . .Jika ia menggunakan kesem 
patan ini ; maka pcrkataan-pcrkataan tcrscbut tidak dirnuat dalam risa 
lah res mi ten tang pcrund ingan i tu, karcna dianggap scbagai tidak di 
ucapk.an. 

( 3) Ke ten tuan-kctcn tuan yang tcrscbut dalam avat ( 1) bcrlaku j uga 
bagi anggota-anggota lain. 
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Pasal 91. 
( 1) Pernbicaraan pasal demi pasal dilakukan sedemikian rupa se 

hingga pada tiap-tiap pasal diperbincangkan usul-usul amandemen yang 
bersangkutan, kecuali jika isinya dan hubungannya dengan pasal-pasal 
lain atau usul amandemen itu memerlukan aturan Iain. 

(2) Jika sesuatu pasal terdiri dari berbagai ayat atau kalimat, maka 

(2) Ketentuan yang termaksud dalam pasal 85 ayat (3) berlaku jika 
dalam hal yang terrnaksud dalam ayat (1) di atas, 

Pasal 87. 
( 1) Anggota yang baginya bcriaku kc ten tuan dalam pas al 85 ayat 

(2) clan pasal 86 avat (I}, diharuskan <lengan scgcra ke luar dari ruangan 
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Yang dimaksud dengan Ruangan Sidang tersebut dalam ayat (1) 
ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan 
dan tetamu lainnya, 

(3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 85 
ayat (2) dan 86 ayat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat, maka Ketua berkewajiban untuk menyuruh anggota itu me 
ninggalkan Ruangan Sidang; clan apabila ia tidak mengindahkan perin 
tah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa. 

Pasal 88. 
( l) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda 

rap at. 
(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas jam. 

Pasal 89. 
Perundingan tentang sesuatu usul berupa rancangan Undang-undang 

dilakukan dalam dua bagian: 
a. pemandangan umum mengenai rancangan Undang-undang seluruh 

nya; 
b. pernbicaraan pasal demi pasal daripada rancangan Undang-undang. 

Pasal 90. 
(1) Pada pernandangan umum tentang sesuatu pokok pembicaraan 

hanya dibicarakan tujuan umum dan garis besar pokok pembicaraan itu. 
(2) Jika perlu Dewan Perwakilan Rakyat dapat juga mengadakan 

perundingan tersendiri mengenai bagian-bagian dari sesuatu pokok 
pembicaraan. 
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Pasal 95. 
(1) Dalam tempo empat ha.ri se tiap anggota dan Menteri yang me 

wakili Pemerintah mendapat kesempatan untukrnengadakan perubahan 
dalam bagian risalah yang menurut pidatonya, 

(2) Sesudah tempo yang dimaksud ayat ( 1) lewat, maka Risalah 
Resrni selekas-Iekasnya ditctapk an oleh Ketua. 

(3) Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat rncrnutuskan, 
apabila tirnbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi. 

§ 4. Risalah Dewan Perwak ilan Rakyat 

Pasal 93. 
Mengcnai sctiap rapat tcrbuka d ibu at Risalah Rcsrni, ya.kni laporan 

tulisan-tulisan yang seiain daripada scrnua pengurnuman clan perun ding 
an yang telah dilakukan dalam rap at, mernuat jug·a: 
1. acara rapat; 
2. nama anggota yang telah mcnandatangani daftar hadir yang di 

maksud dalam pasal 72. 
3. nama-nama para Menteri yang me wakili Pemerintah: 
4. kcterangan ten tang basil pcngambilan kcputusan. 

Pasal 94. 
Scsudah rapat selesai, maka selekas-lckasnya kcpada anggota demi 

kian pula kepada para Merite ri yang Iiadir mcwakili Pcmerintah, d ikirirn 
kan RisaJah Resmi Serncntara. 

Pasal 92. 
( 1) Ap abila Kctua berpcndapat, bahwa sesuatu pokok pernbicaraan 

telah cukup ditinjau, maka ia mengusulk an kcpada Dewan Perwakilan 
Rakyat supaya perundingan ditu tup. Usu] ini diputuskan tanpa pcr 
debatan, 

(2) Pcnutup an perundingan dapat pula diusulkan olch paling se 
dikit lirna orang anggota yang hadir dalam rnangan rapat. 

(3) Scsudah perundingan d itu tup , Dewan Pcrwakilan Rakyat mcng 
ambil keputusan rnengcnai pokok pe mbicaraan yang bcrsangkutan. Jik<.t 
tidak perlu diambii scsuatu keputusan, Ketua rnenyatakan bahwa pe 
rundingan tclah selesai, 

pembicaraan tentang pasal itu dapat dibagi-bagi rnenurut adanya k ali 
ma t-kalimat a tau ayat-ayat itu, 
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§ 5. Rapat Penutup, 
Pasal 96. 

Atas keputusan Panitia Musyawarah dapat diadakan rapat tertutup 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 97. 
( 1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-pintu ruangan Sidang dapat di 

tutup, jika Ketua menimbangnya perlu atau sekurang-kurangnya se 
puluh orang anggota merninta hal itu. 

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup, rapat memutuskan apakah musya 
warah selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup. 

(3) Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga di 
putuskan dengan tertutup. 

Pasal 98. 
( l ) Pernbicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah tidak 

untuk diumumkan kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumum 
kan seluruhnya atau sebagiannya. 

(2) Atas usul Ketua, Wakil Pemerintah atau sekurang-kurangnya 
sepuluh orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat me 
mutuskan, bahwa pembicaraan-pembicaraan.dalam rapat tertutup ber 
sifat rahasia, 

(3} Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
atau sebagian pernbicaraan-pembicaraan. 

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 
rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dengan 
pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu, 

Pasal 99. 
(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan-cepat atau 

hanyalah laporan singkat ten tang perundingan yang dilakukan . 
. (2) :Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pernyataan 

mengenai sifat rapat, yaitu: 
a. ,,Hanya untuk yang diundang", untuk rapat tertutup pada umum 

nya. 
b, ,,R_;ihasiau untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 98. 

ayat (2). 
(3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat memutuskan, bahwa sesuatu 

hal yang dibicarakan dalam rapat tertu tup tidak dimasukkan dalam 
Iaporan. 
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§ 8. Cara mcnguhalt acara rapat-rapat yang sudah ditctapkan. 

Pas al 105. 
Acar a rap ar-rapat yang sud ah ditcnrukan olch Panitia Musyawarah 

segera dipcrbanyak <lan dibagikau kcpada p<aa anggota Dewan Perwakil 
an Rakyat, sclambat-larnbatnva scminggu sebclum acara terschut di 
rnu lai berlaku, 

Pasal l 0'.). 
(1) Kcputusan scdap.n n11111gki11 cl iamh i] dcng:m k at a mufakat, 
(2) .Jik<t kaLt mu iak.n tcrmaksud dalarn avat ( l) pusal ini tidak tcr 

capai, m aku pcndapal-pcndapal yan)_; dikcmnkakan daLtm mu syawarah 
disnrnp aik.m kcpada Prcsidcn. 

(3) l'rcsick:n rncngambil k cputus.m dcngan mcrnpcrhatik.m pen 
dap at-pcridapa t t crrua ksu d puda av.u (2) pas;il ini, 

B. \kngcnai Orang. 

Pasal 1 04-. 
Se tiap keputusan mcngcnai orang diambil rlcngan tcr tulis, ke cuali 

jika Dewan Pcrwakilan Rakyat me mu tuskan lain, dcngan mcmperhati 
kan kctentuan-kctcntuan dalam pasal l 03. 

Pasal 1 0 I. 
Tan pa me ndup at undanuun para ;\ lcn tcri dap:1 t m cn.'.ilill.J tmg1 rap:1 t 

rapa t plcno Dewan PcrwakiLm R<tkyat. 
Pasal I 0'.!. 

(I) Pn~sidcn dan par<1 \lcntcri nKrn\Hll1\.<.ti tempat dt1d1.1k y:rng ter 
t cn tu da!arn R u:rng Si dang Dewan Pcrwak ilan Rakyat. 

( '.Z) l'ctua mcmpcrsi l.ihk a 11 l'rcsidcn a tau \kn rcri bcrh i rara apabi Ia 
d.m sc tiap k.rli ia 111cnghc11dakin\·a. 

;:: I. Carn 11H'11gam hil k cpu tusan . 

. \. \lrngcnai So al. 

~ 6. Presidcn dan \lcntcri-mcntcri 
Pasal I 00. 

( l) D~\\·an Powakilan R;1\.:.y,1\ d:1pa1 rnl·ngun(\;ing i'rcsidcn clan 
\lcnteri-mcntcri untuk mcnghadiri r;tp:n pkno Dnv,Ul PcrwakiLm 
Rnk vat. 

('.!) Apairila Prcsidcn hcrhalangan h ad ir ; mak a ia clap.u diwak ili olch 
:\kn tcri yang bcrsangku Lan scbagai pcmb:rn t1 m \:' .. 
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• 

Pasal 106. 
Usul-usul perubahan rnengeriai acara rapat-rapat yang sudah ditcrap 

kan oieh Panitia Musyawarah baik bcrupa perubahan waktu dan atau 
pokok-pokok pembicaraan, maupun yang mcnghendaki supaya pcm 
bicaraan baru dimasukkan ke dalam acara, disampaikan dengan ter 
tulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal yang bela 
kangan ini harus disebutkan pokok pernbicaraan yang diusulkan untuk 
dimasukkan ke dalam acara dan wak tu yang dirninta disediakan dalam 
acara untuk mernbicarakan pokok tersebu t. 

Pasal 107. 
(1) Usul peruhahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurang 

nya lima orang anggo ta atau olch Kctua Komisi dalam hal usu] perubah 
an diajukan olch scsuatu Komisi, 

(2) Usul perubahan itu hams diajukan sclambat-lambatnya dua hari 
sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 108. 
( 1) Pada hari rnulai berlakunva acara r apat-rapat, dibicarakan usul 

usul perubahan acara yang masuk dalam waktuyang tclah diteruukan, 
termaksud dalam pasal 107 ayat (2). 

(2) Apabila ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang 
ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan okh 
Panitia Musyawarah bcrlaku terus, 

Pasal 109. 
(1) Sesudah waktu yang ditentukan itu lewat, maka usu! perubahan 

mengenai acara yang telah ditetapkan hanya dapat diajukan kepada 
Panitia Musyawarah dengan tertulis oleh lima orang anggota, dengan 
menyebutkan hari-hari mana clan pokok-pokok pembicaraan mana yang 
perlu diubah. 

(2) Panitia Musyawarah mernutuskan, apakah usu] perubahan itu 
disetujui atau ditolak. 

(3) Dalam hal usul itu disetujui oleh Panitia Musyawarah, maka 
Keputusan Panitia Musyawarah ini diumumkan kepada segenap anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, 

( 4) Apabila ditolak oleh Panitia Musyawarah, maka atas permintaan 
para pengusul yang jumlahnya diperbesar menjadi sekurang-kurangnya 
duapuluh Iima orang, usul perubahan acara itu dibicarakan dalam rapat 
pleno yang akan datang dengan ketentuan, bahwa jika dalam waktu 
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BAB\'. 
ML\'GAJCKAN SESEORANG DA-' SCRAT-SURAT '.\lASUK 

Pasai 113. 
(1) Apabila okh Cndang-undang ditcntukan, bahwa Dewan Per 

wakilan Rakyat diwajibkan mengajukan anjuran calon untuk mengisi 
sesuatu jabatan yang lowong, maka Dewan Pcrwakilan Rakyat me· 
mutuskan cara pelaksanaannya. 

Pasal 112. 
(l) Kerua mcnjaga, supaya k e tcn tuan-kctentuan dalam pasal 111 

diperh atikan dan mernelihara su asana yang tertib. 
(2) Apabila k ctcn ruan-ke tentuan itu dilanggar, maka Ke tua me 

merin tahkan para peninjau yang mengganggu keterriban untuk meriing 
galkan rua.ngan sidang, 

(3) Ketua herhak untuk mengeluarkan peninjau-peninjau yang tidak 
mengindahkan perintah itu dengan paksa, k alau perlu dengan banruan 
polisi. 

(4) Dalam hal terrnaksud dalam ayat (2) Ketua dapatjuga menutup 
rap at. 

I § 9. Pcninjau 
Pasal l 11. 

(1) Para pcninjau . harus mcnraati segala kctcntuan mcngenai ke 
ter tiban yang diadak an oleh Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

(2) Para pcninjau dilarang mcnyatakan tanda setuju atau tidak se 
tujunya, baik dengan perk a taan maupun dengan cara lain. 

(3) Para pcninjau dilarang pula mernasuk i ruangan rapat plcno, 

seminggu sci elah pcnolakan usu] itu tidak tcrdapa t rapat pleno dalarn 
acara rapat-rapat, a tas pcne tapan Pan ii ia ~Iusya\\·arah diadakan rapat 
pleno khusus un iuk mcrnb icarakan usui pcrubahan acara i tu. 

Pasal 110. 
( l) Dalarn keadaan yang mendesak , maka rap a 1 plcno vang scdang 

berl angsunu dapat diajuk an usu) pcruhahan a cara olch: 
a. Ke tu a Dewan Pcrwak ilan Rakyat; 
b. Panitia Xlusyawarah; 
c. Pemerinrah ; 
d. Sekurang-kurangnva duapuluh lirna orang anggota. 

(2) Rapat scgera mcngambil kcputusan ten tang usul itu. 
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Pasal 116. 
( 1) Apabila Dewan Pe1rwakilan Rakyat berpendapat, bahwa ten tang 

sesuatu hal yang termuat dalam surat-surat masuk perlu diadakan peme 
riksaan, maka hal itu diserahkan kepada suatu Komisi atau Panitia 
Khusus untuk diperiksa, 

Pasal 115. 
(1) Ketua memutuskan apa yang hams diperbuat dengan surat-surat 

masuk dan atau meneruskannya kepada Komisi-kornisi atau Panitia 
panitia yang bersangkutan, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai sesuatu surat menentukan lain. 

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Komisi, oleh 
Panitia Komisi dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi surat 
surat itu, 

(3) Salinan daftar surat-surat termaksud dalam ayat (2} disampai 
kan kepada semua anggota Komisi untuk diketahui, 

(4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Kornisi merneriksa surat 
surat dan menetapkan, bagaimana cara penyelesaiannya, dengan penger 
tian, bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menyuruh 
simpan surat-surat yang tidak perlu diselesaikan, 

(5) Ketentuan tentang cara menyelesaikan surat-surat itu dibutuh 
kan dalam daftar surat-surat asli, yang ada pada Panitera Komisi dan 
tersedia bagi para anggota Komisi untuk dipelajari. 

(6) Surat-surat yang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua 
Komisi memuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Komisi dalam 
rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara penyelesaiannya. 

(7) Anggota-anggota Komisi, setelah memeriksa daftar surat-surat 
terrnaksud dalam ayat ( 3) dan a tau asli daftar tersebut yang dimaksud 
dalam ayat (2), dapat juga mengusulkan, supaya surat-surat yang me 
nurut anggapan mereka memuat soal-soal yang penting, diajukan dalam 
rapat Komisi untuk dirunclingkan dan ditetapkan cara penyelesaiannya, 

Pasal 114. 
Anjuran yang termaksud dalam pasal 113 oleh Ketua ·Dewan Per· 

wakilan Rakyat disarnpaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, 
dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan calon-calon, 

(2) Cara pelaksanaan termaksud dalam .ayat (1) di atas bersifat 
rahasia, 
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Pasal 120. 
( 1) Segera setelah suatu golongan tcrbcntuk, Pcngurusannya mcm- 

Pasal 119. 
L ntuk mclancark an Dewan Pcrwuk ilan Rakyat, di ikh tiurk an pcnyc 

clcrh anaan golongan·golongan Dewan Pcrwak ilan Rakyat dengan bcr 
pcdoman pada ke ten tuan-ketcn ruan dalam Pcncrapan Prcsidcn No. 4 
tahun 19GO ten tang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro 
yong bcserta penjelasannya. 

BAB \'I. 
PE'.\lBENTlJKAN GOLONGAN-COl,O~GAN D,\LA.'.\l 

DE\\'A:\ PER\L\KII.:\N RAKYAT 

Kornisi at au Panitia Khusus itu kcmud ian mcnvam paikan kepada 
Dewan Perwak ilan Rakyat laporan t ert ulis, yang mcmuat juga usu! 
mcngcnai pcnvclesaian ha! it u. 

(2) Lap oran iru harus se lesai rlalam wak iu yang di tcruuk an oleh 
Dewan Pci-w<1kibn Rakvai. 

( 3) Sesudah sclesai maka laporan it u ol eh Sckret ariat diberi nomor 
pokok clan nomor surai, dipcrbunvak sorta disarnpaikan kcpada Pcrne 
rin tah dan dibagikan kcpada par-ct anggota Dewan Perwak iian Rakyat 
dan k ernudian dibicarak an dalarn rupat plcno. 

Pasal 11 7. 
( l) Apa bib Ko misi a tau Panitiu Khusus tidak dapat men yciesaikan 

pcmeriksaannya dalam wak tu yang tclah ditetapkan, rnaka atas per 
mintaannya wak tu itu dapat dipcrpanjang olch Dewan Pcrwak.ilan 
Rakyat atau olch Kc tua, ap ab ilu Dewan Pe rwak ilan Rakyat tidak ber 
sidang. 

(2) Apab ila Dewan I'erwak ilan Rakyat atau Ketua mernutuskan 
tidak akan mcmperp anjang wak tu tcrsebut , maka Dewan Perwak ilan 
Rakyat clapat mcrnbcbasknn Komisi yang bersangkutan dari Kcwajiban 
nya atau membubark an Panit ia Khusus itu dun mengungk a t lagi Pani tia 
Khusus haru arau menjalankan usaha lain. 

Pasal 118. 
Sctclah pcrundingan-pcrunclingan tcntang ha! dan yang dimaksud 

dalam pasal 1 16 sclcs;ti, mak a jika pcrlu cliadak an pcngambilan kepu tus 
·,rn dan tcnt;mg usul-usu] amandcmcn. 
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Ditetapkan dijakarta. 
pada tanggal 12Juli 1960. 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 
SOEKARNO 

BAB VII. 
KETENTUAN PENUTUP. 

Pasal 123. 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat dan se 
telah mendengar pertimbangan Pemerintah. 

(2) Hal-hal lain ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasar 
kan Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 124 
Peraturan Presiden ini rnulai berlaku pada hari ditetapkan. 

Dalam melakukan tugasnya sebagai Pemimpin Golongan, Ketua 
Golongan atau wakilnya mendapat bantuan dari Sekretaris Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

/ f 
Pasal 122. 

( 1) Golongan-golongan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan 
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengenai semua hal yang di 
anggapnya perlu atau yang dianggap perlu oleh Ketua Dewan Perwakil 
an Rakyat. 

(2) Ketua dapat mengundang para Ketua Golongan dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat guna mengadakan pertemuan untuk keperluan ter 
maksud dalam ayat (1). 

Pasa1 121. 

beritahukan hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, disertai susunan 
Pengurus dan susunan anggota-anggotanya. 

(2) Tiap-tiap perubahan dalam susunan Pengurus dan Anggota 
anggota sesuatu golongan diberitahukan pula kepada Ketua Dewan Per 
wakilan Rakyat. 
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( Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 28 tahun 1960) 

PERUBAHAN PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT GOTONG ROYONG 
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l'vlemutuskan: 

Dengan mencabu t Peraturan Presiden ~o. 14 tahun 1960 (Lernbar 
an-Negara tahun 1960 No. 80); 

Merierapkan: 
Peraturan Presid en tentang Pcrubahan Peraturan Tata-Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Mendengar: 
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 
b. Kabine t Kerja dalam sidangnya pada tanggal 28 Desember 1960; 

Menimbang: bahwa Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 tcntang 
Peraturan Tata-terrib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong perlu 
diperbaharui untuk kesempurnaan pelaksanaan prinsip demokrasi ter 
p1mpm; 

Menginga t: pas al 6 Penctapan Presiden No. 4 tahun 196 0 tentang 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

Presiden Republik Indonesia, 

ten tang 
PERUBAHAN PERATURAN TATA-TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN GOTONG ROYONG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTO:\"G ROYONG 
TATA-TERTIB PEXGt:BAHAN 

PERATl:RAN PRESIDEN REPL'BLIK INDONESIA 
No. 28 TA.HUN 1960 
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'Pasal 3. 
( 1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun 
sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana tugas 
dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 

(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh 
Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua. 

Apabila Ketua clan para Wakil Ketua berhalangan, jnaka untuk me 
mimpin rapat mereka diwakili oleh anggota yang tertua, 

(3) Ketentuan pada ayat (2) berlaku juga apabila Ketua dan Wakil 
wakil Ketua meletakkan jabatarmya atau meninggal dunia. 

(4) Apabila jabatan Ketua.dan Wakil-wakil Ketua menjadi lowong, 

Pasal 2. 
( l) Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai seorang Ketua dan 

empat orang Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presi 
den clan yang bersama-sama merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(2) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ter 
maksud pada ayat (l) di atas adalah anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

BAB I. 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. 
Pasal 1. 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ialah 
mereka yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 

(2) Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat sumpah (janji) di depan Kepala 
Negara atau di depan penjabat yang dikuasakan oleh Presiden khusus 
untuk mengambil sumpah (janji]. 

(3) Rumusan sumpah atau janji berbunyi seperti tercantum dalam 
Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4. 

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 
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§ 1. Panitia Musyawarah. 

l'asal 6. 
Dewan Perwakilan Rakyat mcmpunyai suatu Panitia Musyawarah 

yang berkewajiban: 
a. rnernban tu Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melancarkan 

scgala perundingan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufa 
kat; 

BAB n. 
BADAX-BADAN PERLENGKAPAN DEWAN 

PER\VAKILAN RAKYAT 

Pasal 5. 
( 1) Selama pcrundingan Ketua hanva dapat bcrbicara untuk menun 

jukkan duduk-pcrkara yang sebenarnya atau untuk mengcrnbalikan 
perundingan itu kepada pokok pcmb icaraan, apabila perundingan itu 
menyimpang dari pokoknya. 

(2) Apabila Kc tua hendak turut herb icara tentang soal yang sedang 
dirundingkan, maka ia untuk scme n tara meninggalkan tempat duduk 
nya clan ia kemb ali sesu dah ha bis herbicara; dalam hal demikian jabatan 
Kctua dalam rapat untuk scmcntara rl iatur me nuru t cara yang diten tu 
kan dalam pasal3 ayat (2). 

Pasal 4, 
Kcwajiban Ketua clan Wakil Ke tu a yang terutama ialah: 

a. merancang tugas clan pembagian-kerja Kctua dan Wakil-wakil Ketua, 
scperti tersebut dalam pasal '.3 ayat (1 ); 

b. mcngatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat; 
c. mernimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat, dcngan menjaga kc 

tertiban dalam rapat, menjaga supava pcraturan tata-ter tih ini di 
turut dcngan scksama, mcrnberi izin untuk berbicara, rncnvimpul 
kan persoalan yang akan diputusk an, menjaga agar pernbicar a dapat 
mengucapkan pidatonya dcngan tidak terganggu, mernbcritahukan 
basil musyawarah Dewan Perwak ilan Rakyat; 

d. menjalankan keputusan-k eputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 

maka Dewan Perwakilan Rakyat scccpat-cepatnya mcmbcritahukan hal 
ini kepada Pemerintah untuk scgcra diadakan pcngisiannya, sesuai 
dengan k erentuan dalam pasal 2. 
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§ 2. Panitia Rumah Tangga. 
Pasal 8. 

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai suatu Panitia Rumah Tang 
ga, yan~ berkewajiban: 
a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melancarkan 

segala urusan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. memeriksa rancangan sernentara Anggaran Belanja Dewan Perwakil 

an Rakyat, yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal, dan setelah 
memberi pertimbangan meneruskan rancangan sementara Anggaran 
Belanja itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk men 
dapat persetujuan; 

c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat 
dalam pengangkatan dan pemherhentian pegawai-pegawai Sekre 
tariat Dewan Perwakilan Rakyat golongan E/III ke atas apabila di 
minta oleh Pimpinan. 

Pasal 9. 
Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan .sekurang 
kurangnya sembilan orang lainnya sebagai anggota, yang ditetapkan 
oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada tiap-tiap tahun sidang. 

b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat tentang penetapan acara pekerjaan Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang clan 
tentang pelaksanaan acara, demikian juga tentang lain-lain hal, apa 
bila diminta oleh Pimpinan, 

PasaJ 7. 
(1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan se 
kurang-kurangnya tujuh orang lainnya sbagai anggota, yang ditetapkan 
oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. . 

(2) Anggota-anggota Panitia Musyawarah sedapat-dapatnya me 
wakili golongan-golongan yang terdapat dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berhak menunjuk seorang 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat lain, akan tetapi dari golongan yang 
bersangkutan, untuk mewakili seorang anggota dalam rapat-rapat 
Panitia Musyawarah. 
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Kornisi di pimpin oleh seorang Ketu a clan empat orang Wakil Ketua, 
yang diangkat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah men 
dengar pertimbangan Panitia Musyawarah. 

Pasal 13 
Kewajiban Komisi-komisi iaian: 
Pcrtama: Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap rancangan 

undang-undang, yang masuk urusan Komisi masing-masing. 
Kedua: 

Pasal 12. 

PasaI 11. 
( 1) J umlah anggota tiap-tiap Komisi sedapat mungkin sama ban yak 

nya. 
(2) Jumlah clan susunan anggota Kornisi ditetapkan oleh Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan keinginan para ang 
gota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Sernua anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat, kccuali Ketua dan 
para Wakil Ketua, diwajibkan menjadi Anggota Komisi. 

( 4) Semua pcrmintaan yang berkepcntingan untuk pindah ke lain 
Kornisi diputusk an oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

( 5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi ang 
gota lain Kornisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain se 
bagai peninjau. 

§ 3. Komisi-kornisi. 

Pasal I 0. 
( 1) Dewan Perwakilan Rak ya trnempunyai Komisi-komisi yai tu: 

Kornisi A : Pernerintahan Agung; 
Komisi B Keuangan; 
Komisi C Kcamanan Nasional/Kehakiman; 
Kornisi D Produksi; 
Kornisi E Distribusi; 
Komisi F Pembangunan; 
Kornisi G Luar Negeri; 
Komisi H ; Dal am N egeri dan Otonomi Daerah; 
Komisi I : Kescjahteraan Sosial; 

(2) Lapangan pekerjaan sesuatu Kornisi meliputi bidang pekerjaan 
Pemerintahan seperti perincian tersebut dalam ayat (1). 

Bilamana perlu dapat diadakan perubahan pada perincian tersebut, 
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a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. rnembantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaan 
nya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam 
hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing; 

c. mendengar suara rakyat dalam hal-hal yahg masuk urusan Komisi 
masing-masing antara lain dengan jalan memperhatikan surat-surat 
yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pihak 
pihak yang berkepentingan; 

d. dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengada 
akn rapat kerja dengan Pemerintah untuk mendengarkan keterang 
annya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan 
tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah; 

e. mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat usul-usul 
. rancangan Undang-undang atau usul-usul lain; 

£. mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat hal-hal 
untuk dirnasukkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat; 

g. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah dengan melalui 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal-hal yang ter 
masuk urusan Komisi masing-masing; 

h, memberikan pertanggungan-jawab kepada Pimpinan Dewan Per· 
wakilan Rakyat tentang hasil pekerjaan Komisi masing-masing, 

§ 4. Panitia Anggaran. 

Pasal 14. 
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai suatu Panitia Anggaran 

untuk selama masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat, yang berkewajib- 
an: t 
a. mengikuti penyusunan rancangan Undang-undang Angaran Pen 

dapatan dan · Belanja Negara dari. semula denganjalan mengadakan 
huubungan dengan Depatemen Keuangan; 

b. memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat me 
ngenai Nota Keuangan dan rancangan Undang-undang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dia:jukan oleh Pemerintah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat; · 1 • 

c. mengajukan pendapatnya atas rancangan perubahan Undang-undang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Peme 
rintah; 
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Pasal 20. 
Kc tentuan-k e tcn tuan yang berlaku huat Ko misi tcntang rapat-rapat 

berlaku juga bagi Panitia Khusus. 

Pasal 21. 
Pani tia Khusus di Im bark an olch Pimp in an Dewan Perwakilan Rak 

yat setelah tugasnya dianggap seksai. 

Pasal 18. 
Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus discr tai ketentuan 

tentang tugas kcwajibannya dan tentang lamanya waktu mcnyelesaikan 
tugas seperti terse but dalarn pasal 16 di at.as. 

Pasal 19. 
( 1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan hasil pekerja 

an Panitia Khusus scbclurn d isampikan kcpada Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

§ 5. Pan itia Khusus. 

Pasal 16. 
Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendcngar pertimbang 

an Panitia Musvawarah dapat mernben tuk suatu Panit ia Khusus untuk 
· melakukan pemeriksaan-persiapan terhadap suatu rancangan l.Jndang 
undang ataupun melakukan tugas lain dibidang pernndang-undangan. 

Pasal 17. 
Panitia Khusus terdiri dari sckurang-kurangnya lima orang Anggota, 

terrnasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Pcr 
wakilan Rakyat, dcngan m empcrhat ikan keinginan para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

d. memberikan pendapatnya mcngcnai hasil pcmeriksaan dari Badan 
Perneriksa Kcuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 15. 
Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sc 

bagai Anggota merangkap Ketua dan sckurang-kurangnya dclapan orang 
anggota lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, 
dengan memperhatikan keinginan para anggota Dc·wan Perwakilan 
Rakyat. 
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Kewajiban Sekretaris ialah: 
a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan pekerjaannya, 

terutama dalam hal memimpin dan melaksanakan keputusan 
keputusan rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat; 

b, membantu Komisi-komisi dan Panitia-panitia dalam melakukan 
pekerjaan; 

c. memimpin segala pekerjaan persiapan perundang-undangan; 
d. membantu Sekretaris Jenderal dalam menunaikan kewajibannya 

termaksud dalam pasal 25 sub b. 
Pasal 25. 

Dalam Komisi-komisi clan Panitia-panitia Sekretaris Jenderal dan 
Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan tehnis, 

Pasal 26. 
Kepada para Sekretaris dapat diperbantukan beberapa pembantu 

Sekretaris, penulis cepat atau pegawai lain. 

Pasal 24. 

§ 6. Sekretaris Jenderal dan para Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 22. 
(1) Pada Dewan Perwakilan Rakyat ada seorang Sekretaris jenderal 

dan be berapa orang Sekretaris, 
(2) Sekretaris Jenderal dan Sekretaris yang berpangkat F/V ke atas 

clan diberhen tikan oleh Presiden, 
Pasal 23. 

Kewajiban Sekretaris J enderal ialah: 
a. membantu Ketua dan para Wakil Ketua dalam melakukan pekerja 

annya, terutama dala.m hal memimpin dan melaksanakan keputus 
an-keputusan rapat-rapar Dewan Perwakilan Rakyat, Panitia Musya· 
warah dan Panitia Rumah Tangga, 

b. mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah-tangga Dewan 
Perwakilan Rakyat, antara lain: 
1. menyusun setiap tahun rancangan sementara Anggaran Belanja 

Dewan Perwakilan Rakyat; 
2. memimpin administrasi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 

dan semua pegawai yang bekerja pada Sekretariat Dewan Per 
wakilan Rakyat. 
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Pasal 31. 
(1) Jika tidak perlu diadakan pcrneriksaan-persiapan, maka rancang 

an Undang-undang itu langsung dibicarakan dalam rapat pleno, 
(2) Jika perlu diadakan pemeriksaan-persiapan, maka Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Panitia 
Musyawarah menetapkan, apakah rancangan Undang-undang itu di- 

Pasal 30. 
( 1) Semua usu! Prcsiden, baik berupa rancangan Undang-undang 

maupun bukan, ataupun usul lain, yang disarnpaikan dengan Amanat 
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah oleh Sekretariat 
diberi nomor pokik dan nornor surat, diperbanyak dan dibagikan ke- 
diberi nomor pokik dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan ke 
pada para anggota. 

(2) Sernua usul termaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Pirnpin 
an Dewan Perwakilan Rakyat yang setcla mendengar pertimbangan 
Panitia Musyawarah menetapkan perlu tidaknya dilakukan perneriksa 
an-persiapan terhadap usu! itu. 

§ l. Ke tentuan-kcten tu an umurn. 

Pasal 29. 
Preside» dapat mengusahakan k ep ada Mentcri-rnenteri untuk me 

lakukan sesuatu yang menurut Peraturan Tata-tertib ini dilakukan oleh 
Presiden, 

BAB III. 
PEl\lBE:\'TL'KAN UNDA~G-UNDANG 

Pasal 27. 
(1) Apabila Sekretaris J enderal berhalangan, rnaka ia diwakili oleh 

Sekretaris yang tertua dalam jabatannya. 
(2) Jika Sekrctari terrnaksud dalam ayat ( l) berhalangan juga, maka 

Sckretaris yang tcrtua dalam jabatannya dibawahnya menggantikannya. 

Pasal 28. 
( 1) Selama belum dilakukan pengangkatan Sekretaris J cnderal at au 

apabila Sekreraris Jenderal tidak ada, maka jabatan Sekretaris j enderal 
dilakukan olch Sekrctaris yang tertua dalam jabat annya. 

(2) Kcten tuan dalarn pasal 27 ayat (2) berlaku pula dalarn hal ini, 
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Pasal 34. 
( 1) Komisi menunjuk seorang atau lebih di antara anggota-anggota 

nya sebagai pelapor, 
(2) Ten tang pembicaraan dalam Komisi dibuat catatan, 
(3) Para pembicara harus sudah menerima catatansementara dalam 

tempoh tiga kali duapuluh empat jam setelah rapat Komisi di tutup. 
( 4) Setelah catatan sernentara itu dalarn tempoh' tiga kali duapuluh 

empat jam dikoreksi oleh para pembicara, rnaka dibuat catatan tetap. 
(5)-<::;atatan termaksud dalam ayat (4) memuat: 

a. tanggal rapat dan jam perrnulaan serta penutupan rap at; 

b. nama-nama yang hadir; 

c, nama-nama pembicara dan pendapatnya masing-masing. 
(6) Catatan itu dibuat rangkap dua untulc disimpan di Sekretariat 

dan disediakan bagi para anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat atau Men 
teri-menteri yang bersangkutan, 

Catatan itu tidak boleh diumumkan. 

( 1) Pemeriksaan-persiapan dapat dilakukan di mana perlu bersama 
sama dengan Pemerintah denganjalan bertukar pikiran, 

(2) Untuk keperluan itu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meng 
undang Menteri-menteri yang bersangkutan untuk menghadiri rapat 
Komisi yang diserahi mengadakan pemeriksaan-persiapan, 

Pasal 33. 
R- 

§ 2. Pemeriksaan-persiapan oleh Komisi-komisi, 

Pasal 32. 
Komisi mengadakan rapat-rapatnya untuk melak.ukan pemeriksaan 

persiapan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

periksa oleh: 
a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan, 
b. suatu Panitia Khusus, atau 
c, rapat gabungan Sgenap Komisi. 
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Pasal 38. 
(1) Di samping catatan termaksud dalam pasal 34 oleh Pelapor 

(Pelapor-pelapor) bersama-sarna dengan Ketua Komisi dibuat laporan 
Kornisi, yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan da 
lam Komisi, selambat-Iambatnya dalam waktu seminggu sesudah catat 
an termaksud dalam pasal 34 ayat ( 4) selesai. 

(2) Di dalam laporan itu tidak dimuat nama-nama pembicara, 
(.3) Laporan itu setelah ditanda-tangani oleh Ketua Komisi clan Pe 

Iapor (Pelapor-pelapor) yang bersangkutan, disarnpaikan kepada Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan Iaporan itu 
sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 39. 
(1) Rumusan Komisi, setelah diberi nomor pokok clan nomor surat 

oleh Sekretari~t, diperbanyak serta disampaikan kepada para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat clan Pemerintah. 

(2) Rumusan dapat diumumkan. 

Pasal 37. 
Dalam melakukan pemeriksaan-persiapan, Kornisi tidak mengambil 

sesuatu kepu tusan terhadap rancangan l1ndang-undang yang dibicara 
kan baik mengenai keseluruhannya maupun mengenai bagian-bagian 
atau pasal-pasalnya. 

Pasal 36. 
Seorang anggota Kornisi Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir 

dapat jugamengadukan pendapatnya secara tertulis dengan menvebut 
kan alasan-alasan ke tidak-hadirnya; pendapatitu dibacakan dalam rapat 
yang bersangkutan, jika Ketua Kornisi menerirna baik alasan-alasan ter 
sebut, 

Pasal 35. 
Ketua Kornisi mernimpin pembicaraan dalam Komisi dan memberi 

kesempatan kepada para anggota untuk mengernukakan pemandangan 
nya, baik mengenai hal-hal yang umum maupun mengenai hal-hal 
khusus daripada rancangan Undang-undang. Pernerintah mcndapat ke 
sernpatan untuk memberikan jawaban/sambutan atas pemandangan 
para anggota itu. 
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§ 3. Pemeriksaan-persiapan oleh Panitia Khusus 
Pasal 43. 

(1) Jika pemeriksaan-persiapan atas suatu rancangan Undang· 
undang menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah 
mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada 
suatu Panitia Khusus, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mem 
bentuk suatu Panitia Khusus. 

(2) Keren tuan-ketentuan dalam pasal-pasal .32 sampai 40 berlaku 
juga pemeriksaan-persiapan oleh Panitia Khusus, 

Pasal 42. 
(1) Jika Komisi menganggap perlu untuk mengadakan pemeriksaan 

persiapan ulangan ataupun lanjutan atas rancangan Undang-undang 
yang menjadi pokok-pokok pembicaraan, mak.a Ketua Komisi segera 
mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar mC'.: 
netapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan-persiapan ulan.gan (lanjut· 
an) itu, 

(2) Pasal-pasal 32 sampai 40 berlaku juga terhadap pemeriksaan 
persiapan (Ianjutan) itu. 

Pasal 41. 
(1) Jika Pemerintah berdasarkan pembicaraan di dalam Komisi 

menganggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah rancang 
an Undang-undang, maka Pemerintah menyampaikan Nota Perubahan 
atas rancangan Undang-undang tersebut atau naskah rancangan Undang 
undang baru seluruhnya, apabila perubahan itu meliputi banyak bagian 
bagian/pasal-pasal. 

{2) Nota Perubahan atau naskah baru termaksud alam ayat (1) itu, 
setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, segera 
diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Pasal 40. 
Setelah rurnusan Komisi disampaikan kepada para anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, maka pemeriksa-persiapan di 
anggap selesai. 
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Pasal 48. 
Mengenai ptino1caraan rancangan Undang-undang dalam rapat 

pleno berlaku ketentuan-ke tentuan dalarn § 6 tentang mengajukan 
amandemen dan Bab IV § 3 tentang pcrundingan clan § 7 tentang cara 
mengambil kepu tusan, dengan keten tuan bahwa: 
a. jawaban atas pemandangan-pemandangan para anggota terhadap 

§ 5. Pembicaraan dalam rapat pleno. 

Pasal 47. 
Setelah pernerik saan-pcrsiapan terhadap suatu rancangan Undang 

undang selesai, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menentukan 
dalam wak ru singkat hari dan wak tu pernbicaraan rancangan Undang 
undang itu dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 46. 
Ketentuan-ketcntuan dalam p asal-pasal 32 sampai 40 tentang peme 

riksaan-persiapan olch Kornisi, kccuali pasal 34 ayat ( 1) dan (2), her 
laku juga untuk perneriksaan-pcrsiapan oleh Rapat Gabungan Segenap 
Komisi" dengan pengertian, bahwa "Kornisi" dibaca "Rapat Gabungan 
Segenap Kornisi" dan "catatan" dibaca "risalah ". 

Pasal 45. 
(1) Tentang pcmbicaraan dalam Rapat Gabungan Segenap Kornisi 

dibuat risalah tulisan cepat. 
(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 34 ayat-ayat (3) sampai (6) 

berlaku terhadap risalah terrnaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, dengan pe 
ngertian ,,catatan'' dibaca ,,risalah". 

§ 4. Perneriksaan-persiapan oleh Rapat Gabungan 
Segenap Komisi. 

Pasal 44. 
(1) Rapat Gabungan Segenap Komisi bersifat tertutup dan di 

pimpin olch Ke tua Dewan Perwak ilan Rakyat. 
(2) Sebelurn pembiaraan dimulai, maka rapat menunjuk sekurang 

kurangnya dua orang Pelapor di antara anggota-anggotanya. 
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Pasal 50. 
Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Komisi, Ketua 

Panitia Anggaran atau sekurang-kurangnya lima orang anggota, Dewan 
Perwakilan Rakyat dapat menunda perundingan tentang setiap perubah- 

§ 6. Mengajukan amandemen. 
Pasal 49. 

(I) Sebelum perundingan diadakan tentang pasal-pasal atau bagian 
bagian suatu rancangan Undang-undang, oleh sekurang-kurangnya lima 
orang anggota dapat diajukan usul perubahan (usul amandemen] dan 
usul perubahan atas usul perubahan itu (usul sub amandemen). 

(2) Usul amandemen dan usul sub amandemen, yang ditanda 
tangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan singkat, disampaikan 
secara tertulis kepada Sekretaris ] enderal. 

(3) Usul amandemen dan usul sub amandemen serta penjelasan sing 
kat setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, se 
Iekas-lekasnya diperbanyak dan disampaikan kepada Pemerintah clan 
sesudah itu dibagikan kepada para anggota. · . 

( 4) Perubahan-perubahan, baik amandemen maupun sub aman 
demen, yang diusulkan sesudah perundingan termaksud dalam ayat (1) 
dimulai, diajukan dengan tertulis kepada Ketua rapat; usul-usul per 
ubahan itu dengan selekas-lekasnya diberi nomor pokok clan nomor 
surat, diperbanyak dan disampaikan kepada Pemerintah clan sesudah itu 
dibagikan kepada para anggota. 

( 5) Selain daripada penjelasan tertulis, oleh pengusul dapat juga di 
berikan penjelasan dengan lisan dalam rapat pleno yang membicarakan 
pasal atau bagian yang bersangkutan. 

b. jawaban atas pemandangan-pemandangan para anggota dan Perne 
rintah terhadap suatu rancangan Undang-undang usul misiatif di 
berikan oleh para pengusul inisiatif, sedang Pemerintah berhak 
mengajukan usul-usul perubahan atas rancangan usul inisiatif itu, 

suatu rancangan Undang-undang dari Pemerintah diberikan oleh 
Pemerintah; 
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Pasal 53. 
( 1) Sesuatu usul perubahan, setelah perundingan ditutup tidak 

ditarik kernbali, kecuali apabila penerimaan atau penolakan sesuatu 
perubahan yang diusulkan berarti penghapusan dengan sendirinya 
perubahan-perubahan lain yang diusulkan. 

(2) Jika sesuatu usu! perubahan, yang karena diterimanya atau 
ditolaknya usul perubahan lain dengan sendirinya hapus, maka usul-usul 
perubahan itu dianggap telah dicabut. 

Pasal 52. 
( 1) Apabila tidak ada anggota yang hendak mengusulkan perubah 

an lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal yang sedang dibicara 
kan atau dalam bagian lainnya yang ·bersangkutan dengan pasal/bagian 
pasal itu clan tidak ada anggota yang ingin berbicara lagi tentang itu, 
maka perundingan ten tang Pasal/bagian pasal tersebut ditutup, 

(2) Pengambilan keputusan dimulai berturut-turut dengan usu! 
sub amandemen kemudian usu! amandernen yang bersangkutan dan 
akhirnya pasal atau bagian lainnya, dengan atau tanpa perubahan sesuai 
dengan ketentuan-ke tentuan dalam Peraturan Tata-tertib ini mengenai 
hal tersebut. 

(3) Jika ada lebih dari satu usul amandernen mengenai sesuatu 
pasal, bagian pasal atau bagian lain dari pada rancangan Undang-undang, 
maka keputusan diambil lebih dahulu terhadap usul amandemen, 
yang menurut pendapat Ketua mernpunyai akibat yang paling besar. 

7 
oPR - RI 

Pasal 51. 
Apabila sesudah rumusan Kornisi atau rumusan Panitia Khusus 

mengenai sesuatu rancangan Undang-undang disampaikan kepada 
Pernerintah, kernudian Pemerintah mengajukan perubahan dalam 
rancangan Undang-undang tersebut, maka penundaan perundingan atau 
penyerahan perubahan dapat dilakukan atas usul Ketua atau sekurang 
kurangnya lima orang anggota. 

an yang diusulkan atau menyerahkan usul perubahan-perubahan itu 
kepada Komisi atau Panitia Khusus yang bersangkutan untuk diminta 
pertimbangannya, yang dikemukakan dengan lisan atau dengan tertulis. 
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(3) Jika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan itu, 
maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan, 

Pasal 54. 
(1) Apabila sesuatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat telah di 
ubah, maka pengambilan keputusan yang terakhir tentang rancangan 
itu seluruhnya diundurkan sampai rapat yang berikut, kecuali jika 
Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan lain. 

(2) Sementara itu oleh anggota-anggota, demikian pula oleh Peme 
rintah, dapat diusulkan perubahan-perubahan baru yang diperlukan 
sebagai akibat perubahan yang telah diterima atau sebagai akibat peno 
lakan suatu pasal. 

( 3) Usul-usul perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) dan pasal 
pasal atau bagian-bagian lain yang bersangkutan dapat dirundingkan, 
sebelum diambil keputusan terakhir, kecuali jika Dewan Perwakilan 
Rakyat mernutuskan untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan 
perundingan lagi. 

( 4) Apabila, sebagai akibat yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3), 
diadakan lagi perubahan-perubahan maka pengambilan keputusan 
terakhir diundurkan lagi sampai rapat berikut. 

Perundingan baru tidak diadakan lagi. 

Pasal 55. 
( 1) Sebagai akibat perubahan-perubahan yang telah diterima dalarn 

perundingan tentarig sesuatu rancangan Undang-undang, maka Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan perubahan-perubahan nomor 
urut pasal-pasal/bagian-bagian, demikian pula perubahan-perubahan 
dalam penunjukkan nomor pasal-pasal/bagian-bagian lain, sebagai 
akibat perubahan tadi. 

( 2) Ketua rapat Dewan Perwakilan Rakyat dapat pula menyempur 
nakan redaksi yang bersifat tehnis perundang-undangan atau unt~ 
memberi bentuk/rumusan sebagaimana mestinya bagi rancangan 
Undang-undang yang telap. disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

§ 7. Mengajukan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 
U ndang-undang menjadi U ndang-undang 

Pasal 56. 
Peraruran Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang dibicarakan 
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§ 8. l\kngajukan rancangan Cndang-undang usu! inisiatif 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 58. 
(1) Suatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para ang 

gota b erdasarkan pas al 21 ayat ( l) Undang-undang Dasar (rancangan 
usul inisiatif) harus disertai rnernori penjelasan dan ditanda-tangani oleh 
sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 

(2) Rancangan usu! inisiatif itu disampaikan kepada Kctua dengan 
tertulis. 

(3) Dalam rapat yang berikut Kerua mernbcritahukan kepada De 
wan Perwakilan Rakyat tentang masuknya rancangan usul inisiatif 
tersebut. 

( 4) Rancangan usu! inisiatif yang dirnak sud setelah oleh Sekretariat 
diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan ke 
pada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta dikirirnkan kepada 
Pemerintah. 

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para pengusul diberi kesern 
patan mernb erikan penjelasan mengenai rancangan usul inisiatifnya, 

(6) Terhadap penjelasan selanjutnya b erlaku ketentuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal 32 sampai 40, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan 
persiapan dilakukan dengan jalan bertukar pikiran dengan para pengusul 
inisiatif dan Pemerintah. 

Pasal 57. 
(1) Ketua memberitahukan k epada Dewan Pcrwakilan Rakv at ten 

tang masuknya Peraturan Pernerintah sebagai Pcngganti llndang-undang 
termaksud dalam pasal 56. 

(2) Peraturan Pernerin tah sebagai Pcngganti Cndang-undang itu 
setelah oleh Sckretariat diberi nomor pokok dan nornor surat, diper 
banyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Dalam rapat Panitia Musvawarah, Pernerntah dibcri kcsempatan 
mernberikan penjelasan mcngenai Pcraturan Pemerintah sebagai Peng 
ganti Undang-undang itu. 

( 4) T erhadap pcnyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ket entuan 
dalam pasal 29 sampai pasal 35. 

di dalam Dewan Perwakilan Rakyat set elah disampaikan dengan Amanat 
Presiden. 
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PERSIDAXGAN DAN RAPAT PLENO 
§ 1. Pcrsidangan. 

Pasal 68. 
(1) Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimulai pada tanggal 

15 Agustus clan bcrakhir pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya. 
(2) Dalam tiap tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan 

sekurang-kurangnya dua persidangan. 
(3) Pada perrnulaan tahun sidang Presiden mernberikan Arnanat 

Negara Dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 69. 
( 1) Waktu rnasa-rnasa persidangan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
(2) Sedapat-dapatnya masa persidangan pertama diperuntukkan 

terutama buat menyelesaikan Rancangan Anggaran Belanja tahun dinas 
berikutnya dan masa persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat 
menyelesaikan segala perubahan Anggaran Belanja. 

BAB IV. 

Pasal 67. 
( 1) Pendapat Panitia Anggaran tcrhadap lapor an Badan Pemeriksa 

Keuangan disampaikan k epada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Untuk keperluan pengesahannya olch Dewan Perwakilan Rak 

yat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendengar pertimbang 
an Panitia Musyawarah menetapkan perlu tidaknya diadakan pemcrik 
saan-persiapan, 

Pasal 66. 
Dewan Perwakilan Rakyat mcnycrahkan juga kepada Panitia Ang 

garan laporan Badan Pcmeriksa Keuangan, agar Panitia menyampaik an 
pendapatnya mengenai hal itu. 

Pasal 64. 
Setclah pcmhahasan dalarn Kornisi-komisi s elcsai, maka Nota Kc 

uangan clan rancangan Anggaran Belanja dib icarakan dalam rapat 
pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 65. 
Rancangan perubahan Anggaran Bclanja disclesaikan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat menurut ket entuan-ket entuan dalam pasal 62 sam 
pai pasal 64. 
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Pasal 73. 
(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat 

jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Ketua 
rnembuka pertemuan, Ia dapat juga menyuruh mengumumkan surat 
surat masuk. 

Pasal 72. 
(1} Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-fangani 

daftar hadir. . 
(2) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh Iebih dari 

seperdua jumlah anggota sidang, maka Ketua membuka rapat. 
( 3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah menanda-tangani 

daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung harus memberitahukan 
kepada Ketua. 

§ 2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat. 
Pasal 71. 

(1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat membuka dan menutup rapat 
rapat pleno. 

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat ialah: 
a. pagi mulai jam 09.00 sampai 14.00 pada hari kerja biasa dan 

mulai jam 08.30 sampai jam 11.30 pada hari J um'at. · 
b. malam mulai jam 19.30 sampai 23.30. 

(3) Jika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menentu 
kan wak tu-wak tu lain. 

Pasal 70. 
( 1} Persidangan Iuar biasa dapat diadakan, jika dikehendaki oleh: 

a. Pemerintah; · ,, 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat: 
c. Sekurang-kurangnya dua puluh lima oranganggotaDewan Perwakil 

an Rakyat. 
{2) Setiap kali diadakan persidangan luar biasa, Ketua memberita 

hukannya kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan. 
(3) Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka 

Ketua setelah mendapat persetujuan Presiden segera mengundang 
anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghadiri persi 
dangan luar biasa itu. 
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(I) Pada permulaan atau selarna perundingan tentang suatu so al 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat rncngadakan kctcntuan 
mengenai Iarnanya pidato para anggota. 

(2) Bilamana pernbicara telah melarnpaui batas waktu yang telah 
ditetapkan, Ketua memperingatkan pembicara supaya merigakhiri 
pidatonya. Pembicara memenuhi permintaan itu, 

Pasa1 77. 

Pasal 74. 
(1) Scsudah rapat dibuka, Sekret.aris rrremberitahukan surat-surat 

masuk sejak rapat yang tcrakhir, kccuali surat-surat yang me.ngcnai 
urusan rurnah tangga Dewan Perwa kilan Rakyat. 

(2) Surat-surat, baik yang diterima dari Pemerintah maupun dari 
pihak lain, dibacakan dalam rapat, apab ila dianggap perlu oleh Ketua 
atau olch Dewan Perwakilan Rakyat, sct elah mendengar pernberitahuan 
yang dimaksud dalam ayat ( 1 ). 

§ 3. Perundingan. 
Pasal 7'5. 

( 1) Anggota berbicara di tempa t yang discdiakan untuk i tu setelah 
mendapat ijin dari Ketua, 

(2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia bcrbicara. 

Pasal 76. 
( 1) Pembicaraan mengcnai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak 

kecuali apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mcnentukan lain. 
(2) Dalam babak kedua dan b abak selanjutnya jika sekiranya ada, 

yang boleh bcrbicara hanya anggota-anggota yang tclah minta b erb icara 
dalarn babak pertama, 

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ket ua selambat-Iambatnya 
satujam. 

(3) Jika pada akhir waktu pengunduran ya11g dimaksud dalam ayat 
(2) belum juga tercapai quorum, rnaka Ketua mcmbuka rapat. Dalam 
rapat ini boleh diadakan perundingan, r etapi tidak diperbolehkan 
mengambil scsuatu keputusan. 

{4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (3) Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan di 
adakan lagi, k ccuali kalau dalam acara rapat-rapat ya.ng se<lang berlaku 
telah disediakan waktu untuk rnernbicarakan pokok pernbicaraan yang 
bcrsangkutan. 
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Pasal 81. 
Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan, maka suatu usul 

prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul menunda 
perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam. pasal 80 ayat · ( 1) huruf 
b dan d, hams disokong oleh sekurang-kurangnya empat orang anggota 

Pasal 80. 
( l) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 82 

dan pasal 83, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepa- 
da anggota untuk : , 
a. minta penjelasan tentang duduknya perkara sebenamya mengenai 

soal yang sedang dibicarakan oleh anggota; 
b. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
c. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri ; 
d. rnenunda perundingan. 

(2) Ketua memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur pembica 
raan seorang anggota menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan 
Tata-Tertib. 

(1) Giliran berhicara diberikan rrie'nurtrt urutan perrnintaan, 
(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua dapat mengadakan 

penyimpangan dari urutan berbicara termaksud dalam ayat (1). 
(3) Seorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran 

berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota lain sebagai pembicara, 
Jika tidak ada anggota lain yang menggantikan .anggota tersebut, maka 
gilirannya berbicara hilang, 

Pasal 79. 

Pasal 78. 
( 1} Untuk kepentingan perundingan Ketua . dapat menetapkan, 

bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pembi 
cara mencatatkan nama terlebih dahulu dalarn waktu yang ditetapkan 
oleh Ketua. · 

(2) Pencatatan nama ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara 
oleh Ketua golongannya. 

(3) Sesudah wa.k.tu yang ditetapkan itu lewat, anggota yang belum 
mencatatkan namanya sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak 
berhak untuk ikut berbicara mengenai hal yang termaksud dalam ayat 
tersebut, kecuali jika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan yang _ 
dapat diterirna. 
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Pasal 82. 
(1) Seorang pcmb icara yang Jiberi kcsernpatan untuk mcngadakan 

interupsi mcngenai salah satu hal terscbut dalarn pasal 80 avat (1) tidak 
bolch melcbihi wak tu sepuluh menit masing-rnasing. 

(2) Terhadap pernbicaraan mengenai h al-hal tcrscb ut dalarn pasal 
80 ayat (1) huruf a dan c tidak di.idakan perdcbatan. 

(3) Sebclum r<tpat me lanjut kan perundingan mengenai soal-soal 
yang mcnjadi acara rapat hari itu , jika diangga perlu olch Kctua rapat, 
maka dapat diarnbil keputusan t erhadap pembicaraan mengenai hal-hal 
tersebut dalam pasal 80 avat ( 1) huruf b dan d, 

Pasal 83. 
( l) Pcnvimpangan dari pokok pcrnbicaraan, kecuali dalam hal-hal 

t ersebut dalam pasal 80, tidak dipcrk cnankan. 
(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pernbicara 

an, maka Ket ua mernperingatkan clan mcminta, supaya pcrnbicara 
kcmbali k cpada pokok pemb icaraan, 

Pasal 84. 
(1) Apaoila scorang pernbicara dalarn rapat mempergunakan perka 

taan-perkataan yang tidak layak , mcngganggu k ctertiban at au mcngan 
jurkan un tuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, maka 
Ketua mernb eri nas enat dan memperingatkan, supaya pcmbicara rcrt ib 
kembali. 

(2) Dalam hal demikian Ketua mernberi kcsernpatan kepada pcmbi 
cara yang bersangkutan untuk men arik kcmbali perkataan-pcrkataan 
yang mcnyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia mempergunakan ke 
sempatan ini, maka perkataan-pcrkataan t ersebut tidak dibuat dalarn 
risalah resmi tentang perundingan itu, karena dianggap scbaga..i t idak 
diucapkan. 

{3) Ketentuan-ketentuan yang tersebut clalarn ayat (1) herlaku 
juga bagi anggota-anggota lain. 

Pasal 85. 
(1) Apabila seorang pembicara tidak rncmenuhi peringatan Ketua 

yang t ersebut dalam pasal-pasal 83 ayat (2) dan 84 ayat (1) atau mcng 
ulangi pelanggaran atas ketcntuan terscbut di atas, maka Ketua dapat 
melarangnya meneruskan Pernbicaraan, 

yang hadir, terkecuali bila usul itu diajukan olch Kctua Dewan Per 
wakilan Rakyat. 
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Perundingan tentang suatu · usul berupa rancangan Undang-undang 
dilakukan dalam dua bagian: , · 
a. pemandangan urnum mengenai rancangan Undang-undang seluruh 

nya; 
b. pembicaraan pasal demi pasal dari pada rancangan Undang-undang. 

Pasal 89. 
jam. 

(1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda 
rapat. 

(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas 

Pasal 88. 

/ 

( 1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua dapat mela 
rang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud da 
lam pasal 84 ayat ( 1) untuk terns menghadiri rapat itu. 

(2) Ketentuan yang termuat dalam pasal 85 ayat (3) berlaku juga 
dalam hal yang termaksud dalarn ayat ( 1) di atas, 

Pasal 87. 
· ( l) Anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 85 ayat 

(2) dan pasal 86 ayat (1), diharuskan dengan segera keluar dari Ruang 
an Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Yang dimaksud dengan Ruang Sidang tersebut dalam ayat (1) 
ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan 
dan tetamu Iainnya. 

( 3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 
85 ayat (2) dan pasal 86 ayat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan 
Perwakilan Rakyat, rnaka Ketua berkewajiban untuk menyuruh anggota 
itu meninggalkan Ruangan Sidang dan apabila ia tidak mengindahkan 
perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan 
paksa. 

Pasal 86. 

(2) Jika dianggap perlu, Ketua dapat melarang pembicara yang di 
maksud dalam ayat ( 1) terus menghadiri rapat yang merundingkan soal 
yang bersangkutan. 

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputus 
an Ketua yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, ia dapat mengajukan 
persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbicara 
selama-lamanya sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus meng 
ambil keputusan. 
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(1) Pembicaraan pasal demi pasal dilakukan s cd emikian rupa, 
sehingga pada tiap-tiap pasal dipcrbincangkan usul-usul amandemen 
yang bersangkutan, kecuali jika isin ya ada hubungannya dengan pasal 
pasal lain atau usu] amandemcn itu memerlukan aturan lain. 

(2) Jika s esuatu pasal terdiri dari berbagai ayat atau kalimat, maka 
pembicaraan tcntang pasal itu dapat dibagi-bagi mcnurut adanya 
kalirnat-kalimat atau ayat-avat itu. 

Pasal 92. 
( 1) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pcmbicaraan 

telah cukup ditinjau, maka ia menutup perundingan. 
(2) Penutupan perundingan dapat pula diusulkan kepada Ketua 

oleh paling sedikit lima orang a.nggota yang hadir dalam ruangan rapat. 
(3) Sesudah perundingan ditutup, Dewan Perwakilan Rakyat meng 

ambil kcputusan merigenai pokok pembicaraan yang bcrsangkutan. 
Jika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Ketua menyatakan bahwa 
perundingan telah selesai. 

§ 4. Risalah Dewan Perwa kilan Rakyat. 

Pasal 93. 
Mcngenai sctiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan 

tulisan-cepat yang selain dari pada sernua pcngumuman dan perunding 
an yang telah dilakukan dalam rapat, memuat juga: 
1. acara rapat; 
2. nama anggota yang telah menanda-tangani daftar hadir yang dimak 

sud dalam pasal 72; 
3. nama-nama para Menteri yang mewakili Pemerintah; 
4. Keterangan tentang hasil pengambilan keputusan. 

Pasal 94. 
Sesudah rapat selesai, maka selekas-Iekasnya kepada anggota, demi 

kian pula kepada para Mentcri yang hadir mewakili Pernerintah, diki- 

Pasal 9 J. 

( 1) Pada pcmandangan umum ten tang suatu pokok pembicaraan 
hanya dibicarakan tujuan umum dan garis bcsar pokok pernbicaraan 
itu. 

(2) Jika pcrlu Dewan Pcrwakilan Rakyat dapat juga mengadakan 
pemndingan tersendiri mengenai bagian-bagian dari scsuatu pokok 
pcmb icaraan. 

Pasal 90. 
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rimkan Risalah Resmi sementara. 
Pasa1 95. 

(1) Dalam tempoh ernpat hari 'setiap anggota dan Menteri yang 
rnewakili Pernerintah mendapat kesempatan untuk mengadakan peru 
bahan dalarn bagian risalah yang memuat pidatonya, tanpa rnengubah 
maksud pidatonya. 

(2) Sesudah tempoh yang dimaksud dalam ayat (1) lewat, maka 
Risalah Resrni selekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua, 

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan, apabila 
timbul perbedaari pendapat tentang isi Risalah Resmi, 

§ 5. Rapat tertutup. 
Pasal 96. 

Atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat diada 
kan rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 97. 
(I) Pada waktu .rap at' terbuka, pintu-pintu Ruangan Sidang dapat 

ditutup, jika Ketua 'menimbangnya perlu atau diusulkan kepada Ketua 
oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup, Ketua memutuskan apakah 
musyawarah selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup. 

Pasal 98. 
(1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah tidak 

untuk diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumum 
kan seluruhnya atau sebagiannya. 

(2) Atas usu! Ketua, Wakil Pernerintah atau sekurang-kurangnya 
sepuluh orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat 
memutuskan, bahwa pernbicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup 
bersifat rahasia. 

( 3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
atau sebagian pembicaraan-pembicaraan, 

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 
rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dengan 
p_ekerjaan~ya kemudian mengetahui ~p~ yang dibicarakan itu. · 

Pasal 99. 
(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atau 

hanyalah laporan singkattentang perundingan yang dilakukan. 
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§ 7. Cara mcngambil kcputusan 

A. Mengenai so al. 

Pasal 103. 
(1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat. 
( 2) J ika kata mufakat termaksud pada ayat ( 1) pasal ini tidak 

tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musya 
warah disampaikan kepada Presiden. 

(3) Presiden mengambil keputusan dengan mernperhatikan pcn 
dapat-pendapat termaksud pada ayat ( 2) pasal ini. 

Pasal 101. 
Tanpa mendapat undangan, para Ment eri dapat pula mengunjungi 

rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 102. 
(1) Presiden dan para Menteri mempunyai tempat duduk yang 

tertentu dalam Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Ketua mempersilahkan Presidcn atau Menteri berbicara apahila 

dan setiap kali ia menghendakinya. 

§ 6. Presiden clan Menteri-me ntcri, 
Pasal 100. 

{ 1) Dev v ·an Perwakilan Rakyat dapat mcngunclang Pres id en clan 
Menteri-rnenteri untuk rnenghadiri rapat plcno Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(2) Apab ila Presiden berhalangan hadir, maka ia dapat diwakili 
oleh Menteri yang bersangkutan sebagai pcmbantunya. 

(2) Di at as laporan itu harus dicantumkan dcngan jelas pcmyataan 
mcngcnai sifat rapat, yaitu : 
a. "Hanya untuk yang diundang", untuk rap at t ertutup pada urnum 

nya". 
h. "Rahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 98 

ayat (2). 
(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat rnernutuskan, 

bahwa sesuatu ha! yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak di 
masukkan dalam laporan. 
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Pasal 107. 
(1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurang 

nya lima orang anggota atau oleh Ketua Komisi dalam hal usul peru 
bahan diajukan oleh sesuatu Komisi. 

(2) Usu! perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnya dua hari 
sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 108. 
( 1) Pada hari mulai berlak.un ya acara rapat-rapat, dibicarakan 

usul-usul perubahan . acara yang masuk dalam waktu yang telah diten 
tukan, tennaksud dalam pasal 107 ayat (2). 

( 2) Apabila temyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang 
ditentukan itu, maka acara' rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berlaku terus. 

Pasal 106. 
Usul-usul perubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah ditetap 

kan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat baik berupa perubahan 
waktu dan atau pokok pembicaraan maup\Ul yang menghendaki supaya 
pokok-pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara, disampai 
kan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam 
ha] yang belakangan ini hams disebutkan pokok pembicaraan yang 
diusulkan untuk dimasukkan kedalam acara dan waktu yang diminta 
disediakan dalam acara untuk membicarakan pokok tersebut. 

§ 8. Cara mengubah acara rapat-rapat yang sudah 
ditetapkan 
Pasal 105. 

Acara rapar-rapat yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat segera diperbanyak clan dibagikan kepada para ang 
gota Dewan Perwakilan Rakyat, selambat-lambatnya seminggu sebelum 
acara terebut mulai berlaku. 

B. Mengenai orang. 

Pasal 104. 
Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis, kecuali 

jika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan lain, dengan 
rnernperhatikan ketentuan-ketentuan dalarn pasal 103. 
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Pasal 109. 
( 1) Sesudah waktu yang dit entukan itu Iewat, maka usu! per· 

ubahan mengenai acara yang telah ditetapkan hanya dapat diajukan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tertulis oleh lima 
orang anggota, dengan menyebutk an hari-hari mana clan pokok-pokok 
pembicaraan mana yang perlu diubah. 

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menentukan, apakah usul 
perubahan itu disetujui at au tidak. 

( 3) Dalam hal usul itu disetujui olch Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat rnaka keputusan Pimpirnm Dewan Pcrwakilan Rakyat itu 
diumumkan kepada segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Apabila ditolak olch Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat maka 
atas permintaan para pengusul yang jumlahnya diperbesar menjadi 
sekurang-kurangnya dua puluh Iirna orang, usul perubahan acara itu 
dibicarakan dalam rapat pleno yang akan datang dengan ketentuan, 
bahwa jika dalam waktu seminggu set elah penolakan usul itu tidak 
terdapat rapat plcno dalarn acara rapat-rapat, atas pcnetapan Pimpinan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat diadakan rapat pleno khusus untu k mcmbi 
carakan usul perubahan acara itu. 

Pasal 110. 
(1) Dal am keadaan yang mendesak, maka dalam rapat pleno yang 

sedang bcrlangsung dapat diadakan perubahan acara oleh: 
a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat; 

(2) Pcrubahan acara dalam keadaan mendesak dapat pula diusulkan 
kepada Kctua/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Pernerint ah 
at au oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota. 

§ 9. Peninjau. 
Pasal 111. 

( 1) Para peninjau harus me ntaati segala ketentuan mengenai keter 
tiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

{2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju at au tidak se tu 
junya, baik dengan perkat aan maupun dengan cara lain. 

( 3) Para peninjau dilarang pula mernasuki ruangan rapat pleno. 

Pasal 112. 
(1} Ketua menjaga, supaya ket entuan-ketentuan dalam pasal 111 
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Pasal 115. 
(l) Ketua menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat 

masuk dan/atau meneruskannya kepada Komisi-komisi atau Paniria 
panitia yang bersangkutan, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai sesuatu surat menentukan Iain. 

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Komisi, oleh 
Panitera Komisi dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi surat 
surat itu. 

(3} Salinan Daftar surat-surat termaksud dalam ayat (2) disampai 
kan kepada semua anggotaKomisi untuk diketahui. 

( 4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Komisi memeriksa surat 
surat dan menetapkan, bagaimana cara menyelesaikannya, dengan 
pengertian, bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menyu-: 
ruh simpan surat-surat yang tidak perlu diselesaikan. 

BAB V. 
MENGANJURKAN SESEORANG DAN SURAT-SURAT 

MAS UK 
Pasal 113. 

( l) Apabila oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Per 
wakilan Rakyat diwajibkan mengajukan anjuran ealon untuk mengisi 
sesuatu jabatan yang lowong, maka Dewan Perwakilan Rakyat memu 
tuskan cara pelaksanaannya, 

(2) Cara pelaksanaan termaksud dalam ayat (1) di atas bersifat 
raliasia. , 

Pasal 114. 
Anjuran yang termuat dalam pasal 113 oleh Ketua Dewan Perwakil- . 

an Rakyat disampaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, dengan 
disertai pemberitaan mengenai pemilihan calon-calon, 

diperhatikan dan memelihara suasana yang tertib. 
(2) Apabila ketentuan itu dilanggar, maka Ketua memerintahkan 

para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang 
an sidang. 

(3) Ketua berhak untuk mengeluarkan peninjau-peninjau yang tidak 
mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan 
polisi, 
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(1) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bcrpendapat 
bahwa tentang sesuatu ha! yang terrnuat dalam surat-surat masuk perlu 
diadakan pcrneriksaan, rnaka hal itu diserahkan kepada suatu Kornisi 
atau Panitia Khusus untuk diperiksa. 

Kornisi atau Panitia Khusus itu kcmudian menvampaikan kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat laporan t crrulis yang mcmua t juga 
usul mengenai penyelesaian ha) itu, 

(2) Laporan itu harus selesai dalam waktu yang dit entukan olch 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Sesudah laporan itu dirumuskan oleh Pimpina.n Dewan Perwa 
kilan Rakyat maka rumusan itu oleh Sckrctariat diberi nomor pokok 
dan nornor surat , diperbanyak serta d isarnpaikan kcpada Perncrint ah 
dibagikan kepada para anggota Dewan Per wakilan Rakv at dan kc 
mudian dibicarakan dalam rapat plcno. 

Pasal 117. 
( 1) Apabila Kornisi atau Panitia Khusus t idak dapa t merryelesaikan 

dalam waktu yang telah diteruukan, maka at as perrnintaannva wak tu 
itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakv at a tau 
oleh Ketua. 

(2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat itu atau Ketua 
memutuskan tidak akan mernperpanjang wak tu t crsebur , maka Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mernbebaskan Komisi yang 
bersangkutan dari kewajibannya atau membubarkan Panitia Khusus 
itu clan mengangkat Panitia Khusus baru atau menjalankan usaha lain. 

Pasal 116. 

( 5) Ketetapan ten tang cara penyelesaian surat-surat iru dibutuhkan 
dalarn daftar surat-surat asli, yang ada pada Panit era Komisi dan t er 
scdia bagi para anggota Komisi untuk dipeiajari. 

(6) Surat-surat yang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua 
Komisi mernuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Kornisi dalam 
rapat Kornisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara m envclesaikan 
nya. 

( 7) Anggota-anggota Kornisi, serelah merneriksn dafrar surat-surat 
terrnaksud dalam ayat { 3) dan a tau hasil daftar terscbut yang dimaksud 
dalam ayat (2}, dapat juga mengusulkan, sup<lya surat-surat yang 
menurut anggapan mereka rnernuat soal-soal yang penting, diajukan 
dalam rapat Komisi untuk dirun<lingkan clan ditctapkan cara m enyelc 
saikannya. 
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Dalam melakukan tugasnya sebagai Pemimpin Golongan, Ketua 
Golongan atau Wakilnya dapat meminta pertimbangan-pertimbangan 
tehnis kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 122. 

Pasal 121. 
(1} Golongan-golongan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan 

kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengenai semua hal yang 
dianggapnya perlu atau yang dianggap perlu oleh Ketua Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

(2) Ketua dapat mengundang para Ketua Golongan dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat guna mengadakan pertemuan untuk keperluan 
tennaksud dalam ayat (1). 

Pasal 120. 
( 1) Segera setelah suatu golongan terbentuk, pengurusnya mem 

beritahukan hal itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, diser 
tai susunan pengurus dan susunan anggota-anggota, 

(2) Tiap-tiap perubahan dalam susunan Pengurus dan anggota 
anggota sesuatu golongan diberitahukan pula kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

BAB VI. 
PEMBENTUKAN GOWNGAN-GOLONGAN DALAM 

DEWAN PER.WAKILAN RAKYAT 
Pasal 119. 

Untuk melancarkan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat, diikhtiar 
kan penyederhanaan golong-golongan Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presi 
den No. 4 tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong beserta penjelasannya, 

Pasel 118. 
Setelah perundingan-perundingan tentang hal dan usul yang di 

m.aksud dalam pasal 116 selesai, maka jika perlu diadakan pengambilan 
keputusan; untuk itu berlaku ketentuan-ketentuan tentang cara peng 
ambilan keputusan dan tentang usul-usul amandemen. 
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Ditetapkan di Jakarta, 
p ada tanggal 29 Descmber 1960. 

Prcsiden Republik Indonesia, 

SUKARNO. 

Pasal 124. 
Peraturan Presiden ini mulai bcrlaku pada hari ditetapkan. 

BAB VII. 
KETENTL'A~ PE~UTCP. 

Pasal 123. 
(1) Hal-ha] yang bclum diatur dalam peraturan ini ditetapkan de 

ngan Peraturan Presidcn atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
sctelah mendcngar pcrtimbangan Pemerintah. 

(2) Hal-ha! lain ditetap kan olch Pirnpmun Dewan Perwakilan Rak 
yat b erdasarkan Peraturan Prcsiden tcnr ang Pcraturan Tat a-t crt ib 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
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/ 

TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG\ROYONG 

(Peraturan Presiden No. 32 Tahun 1964) 
[Lembaran Negara Tahun 1964 No. 91 - Tambahan 

-Lembaran Negara No. 2684) 
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Menimbang: 
a. bahwa perlu ditetapkan peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong yang mencerrninkan kedudukannya sebagai 
perwakilan seluruh Rakyat Indonesia dan sebagai pembantu Presi 
den/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/ 
Pernimpin Besar Revolusi dalam tugas melaksanakan Usdek 
(Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 
Terpimpin clan Ekonomi Terpimpin berdasarkan kepribadian Indo 
nesia), seperti tersimpul dalam Manifesto Polit.ik ; 

b. bahwa peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong yang ditctapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 
1960 perlu disempurnakan dalarn rangka perkembangan demokrasi 
terpimpin sampai sekarang; 
I'vlengingat: 

1. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II 
tahun 1960 Lampiran A-II; 

3. Arnanat-amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara pelan 
tikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 25 
Juni 1960 dan tanggal 5 Januari 1961; 

Mendengar: 
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 
b. Presidium Kabinet Republik Indonesia; 

Memutuskan: 

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960, 
Menetapkan: 

Peraturan Presiden tentang peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

Presiden Republik Indonesia, 

ten tang 
PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PER,VAKILAN 

RAKYAT GOTO NG RO YONG 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 32 TAHUN 1964 
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PERATURAN TATA .TERTIB 
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG- 

SAB I. 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DPR;o(iR. 

Pasal 1. 
(1) DPR-GR. sebagai .Pembantu Ptesiden/Mandataris MPRS./ 

Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatip dan yang anggotanya 
juga menjadi anggota MPRS. adalah Dewan yang bantu-membanta 
dengan Pemerintah berdasarkan · musyawarah atas azas-kegotong 
royongan dalam rangka demokrasi terpimpin, menuju eita-cita Sosiahs 
me Indonesia seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-undang 
Dasar, 

(2) Tugas clan wewenang DPR-GR.. ialah: 
a. bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang seperti 

termaksud dalam pasal 5 ayat 1 jo. pasal 20 dan pasal 23 Undang 
undang Dasar beserta Penjelasannya; 

b, melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah dan 
hal-hal lain yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS. No. Il/ 
MPRS.{'60 beserta lampirannya. 

BAB II. 
ANGGOTA DPR-GR. DAN ANGGOTA PIMPINAN 

DPR-GR. 

Pasal 2. 
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diangkat 

dan diberhemikan oleh PresidenjMandataris MPRS,fPemimpit\ Besar 
Revolusi. · 

(2) Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat sumpah (.ianji) di depan Presiden 
atau di depan pejabat yang dikuasakan oleh Presiden khusus untuk . 
mengambil sumpah (janji). 

(3) Rumusan sumpah atau janji berbunyi seperti tercantum dalam 
Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4. 

Pasal 3. 
( 1) Pim.pinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong terdiri 

atas seorang Ketua clan empat orang Wakil Ketua yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden/Mandataris MPRS./Pemimpin Beser Re- 
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Pasal 6. 
Kewajiban Pimpinan (Ketua clan para Wakil Ketua DPR-GR) 

yang terutama ialah: 
a. Merancang tugas clan pernbagian kerja Ketua clan Wakil-wakil 

KetuaDPR-GR. seperti tersebut dalam pasal 4 ayat (1). 
b. Mengatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 

termasuk menetapkan acara pekerjaan DPR-GR. untuk suatu sidang 
atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan acara. 

c, Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan 

volusi dan yang rnerupakan kesatuan Pimpinan. 
(2) Ketua dan Wakil Ketua DPR-GR. adalah Anggota DPR-GR. 

Pasal 4. 
(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR-GR. bertugas penuh di 

gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan keterituan 
bahwa pada permulaan tahun-sidang diumumkan kepada Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong, bagaimana tugas pembagian kerja 
Ketua dan Waki1-waki1 Ketua DPR-GR. 

(2) Apabila Ketua DPR-GR, berhalangan, maka kewajibannya 
dilakukan oleh Wakil Ketua yang dittmjuk oleh Ketua DPR-GR. Apabila 
Ketua dan para Wakil Ketua DPR-G R. berhalangan, maka untuk me 
mimpin rapat mereka diwakili oleh anggota DPR-GR. yang tertua 
um urn ya. 

( 3) Ketentuan-ketentuan pada ayat ( 2) b erlaku juga apabila Ketua 
clan Wakil-wakil Ketua DPR-GR meletakkan jabatanhya atau mening 
gal dunia. 

( 4) Apabila jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR-GR 
menjadi lowong, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
secepat-cepatnya memberitahukan hal ini kepada Presidcn/Mandataris 
MPRS/Pemimpin Besar Revolusi untuk segera diadakan pengisiannya, 
sesuai dengan ketentuan dalam pas al 3. 

Pasal 5. 
Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota DPR-GR tidak 

dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam 
rapat atau yang dikernukakannya dengan surat kepada Dewan itu, 
kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau 
yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya diraha 
siakan. 
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§ 1. Panitia Musya warah. 

Pasal 8. 
PanitiaMusyawarah berkewajiban: 

a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan PDR-.GR. untuk 
melancarkan segala perundingan atas dasar musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 

b, Bennusyawarah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong tentang penetapan acara kejadian DPR-GR. untuk 
suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang dan tentang pelak 
sanaan acara, demikian juga tentang hal-hal lain. 

BAB III. 
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DPR-GR. 

Pasal 7. 
Untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban DPR-GR. mempunyai 

badan-badan perlengkapan seperti tersebut di bawah ini : 
a. Panitia Musyawarah. 
b. Panitia Rumah Tangga, 
c. Komisi-komisi, 
d. Panitia Anggaran, 
e. Panitia Khusus, 
f. Golongan-golongan, 
g. Sekretariat. 

menjaga ketertiban, dalam rapat, menjaga supaya peraturan tata 
tertib ini diturut dengan seksama, memberi ijin untuk berbicara 
dan menjaga agar pernbicara dapat mengucapkan pidatonya dengan 
tidak terganggu. 

d. Meyimpulkan persoalan yang akan diputuskan. 
e. Memberitahukan hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Go 

tong Royong kepada Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar 
Revolusi. 

f. Pada waktu-waktu tertentu memberikan laporan- kepada Presiden/ 
Mandataris MPRS/Pem.impin Besar Revolusi, 

g. Menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan ~erwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

h. Sekali sebulan mencantumkan persoalan Sekretariat DPR-GR. 
dalam acara rapat Pimpinan DPR-GR. 
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Pasal 11. 
(1) Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua DPR-GR. sebagai 

anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dan sekurang-kurangnya 9 orang anggota lainnya, 
sebagai anggota yang pada tiap-tiap tahun sidang ditetapkan oleh 
Pimpinan DPR-GR., dengan memperhatikan pertirnbangan Golongan 
golongan. 

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan DPR-GR. meng 
angkat seorang Ketua Harian dan beberapa orang wakilnya dari antara 
Anggota-anggota Panitia Rumah Tangga di Iuar Pimpinan DPR-GR. 

§ 2. Panitia Rumah Tangga. 

Pasal 10. 
Panitia Rumah Tangga b erkewajiban: 

a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
untuk melancarkan segala urusan kerumah-tanggaan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong; 

b. merneriksa rancangan sementara Anggaran Belanja Dewan Perwakil 
an Rakyat Gotong Royong, yang disiapkan oleh Sekretaris Umum 
dan setelah mernberi pertimbangan meneruskan rancangan sernenta 
ra Anggaran Belanja itu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong untuk mendapat persetujuan. 

c. Memberi pertirnbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakya 
Gotong Royong dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai 
pegawai Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
golongan E/III keatas , apabila diminta oleh Pimpinan DPR-GR. 

d. mengadakan rapat paling sedikit sekali scbulan, 

Pasal 9. 
(1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua DPR-GR. sebagai anggota 

merangkap Ketua, para Wakil Ketua DPR-GR., para Ketua Golongan 
golongan dan para Ketua Komisi-kornisi yang ditetapkan oleh Pimpinan 
DPR-GR. 

(2) Ketua Golongan dan Ketua Kornisi terrnaksud dalam ayat (1) 
pasal ini b erhak menunjuk seorang anggota Pimpinan clan Golongan 
nya satu seorang Wakil Ketua Komisinya yang bersangkutan, untuk 
mewakilinya da1am rapat-rapat Panitia Musyawarah. 
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Pasal 15. 
(I) Kewajiban-kewajiban Komisi ialah: 
Pert am a: Bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pem 

bicaraan atas rancangan undang-i.ndang yang masuk Komisi masing-ma 
sing. 

Kedtia: 
a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong; 

Pasal 14. 
(1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil 

Ketua, yang diangkat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
I, Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, dengan 

memperhatikan calon-calon dari Golongan-golongan. 
(2) Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali 

seminggu untuk mengatur pembagian kerja bagi tiap-tiap anggota Pim 
pinan Komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan 
tugas kewajiban Komisi. 

( 3) Pimpinan Komisi hams aktip memimpin Musyawarah sampai 
tercapai kata-mufakat, 

§ 3. Komisi-komisi. 

Pasal 12. 
Komisi-komisi mempunyai lapangan pekerjaan yang masing-masing 

meliputi bidang/bidang-bidang pekerjaan Pemerintah, · 

Pasal 13. 
(1) Jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR., 

· setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah. 
(2) Susunan Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR. 

dengan memperhatikan pertimbangan golongan-golongan. 
(3) Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 

kecuali Ketua dan para Wakil Ketua DPR-GR., diwajibkan menjadi 
Anggota Kornisi, 

( 4) Semua permintaan yang berkepentingan untuk pindah kelain 
Komisi diputuskan oleh Pimpinan DPR-GR. 

( 5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggo 
ta lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai 
peninjau. 
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§ 4. Panitia Anggaran 

Pasal 16. 
Panitia Anggaran dibentuk untuk selama masa jabatan Dewan 

Pcrwakilan Rakyat Go tong Royong dan b erkewajiban : 

a. Mengikuti penyusunan rancangan Undang·undang Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja .:\egara dari sernula dengan jalan mcngadakan 
hubungan dengan Dcpartemen Urusan Anggaran dan Departemen 
dcpartemen lain; 

b. Memherikan pendapatnya kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat 

b. membantu mcnyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
Pernerintah dalam mcnjalankan undang-undang dan kebijaksan aan 
nya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan clan Belanja, dalam 
hal-h al yang masuk urusan Kornisi masing·masing; 

c. mendengar suara rakyat dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi 
masing-masing antara lain dengan jalan rnernperhatikan surat-surat 
yang disampaikan kepa<la Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro 
yong dan menerima atau mengunjungi pihak-pihak yang berkepen 
tingan; 

d. dengan persetujuan Pimpinan DPR-GR. mengadakan rapat kerja 
dengan Pemerintah untuk mendengarkan kcterangannya atau 
mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh Pemerintah atau ten tang hal-hal lain; 

e. mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong usul-usul rancangan undang-undang atau usul-usul lain, 
di antaranya usul pemyataan pcndapat ; 

f. mengusulkan kepada Pimpin.an Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong hal-hal untuk dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong; 

g. mengajukan pcrtanyaan tertulis kepada Pemerintah dengan melalui 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai 
hal-hal yang terrnasuk urusan Kornisi masing-rnasing ; 

h. mernbcrikan pertanggungan jawab kepada Pimpinan Dewan Perwa 
kilan Rakyat Gotong Royong tcnrang hasil pekerjaan Kornisi ma 
sing-rnasing. 
(2) Pembicaraan di dalam Kornisi dilakukan secara musyawarah 

schingga dapat tcrcapai kata mufakat. 



225 

Pasal 20. 
Tiap-tiap pernbentukan panitia khusus harus disertai ketentuan 

tentang tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu menyelesai 
kan kewajiban itu. 

Pasal 19. 
Panitia khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, 

termasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan keinginan 
Golongan-golongan. 

Pasal 17. 
(1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua DPR-GR. sebagai Anggota 

merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya delapan 
orang Anggota lain sebagai anggota yang ditetapkan oleh Pirnpinan 
DPR-GR., dengan memperhatikan pertimbangan dari Golongan-golong 
an. 

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan DPR-GR. meng 
angkat seorang Ketua harian dan beberapa orang wakilnya dari antara 
Anggota-anggota Panitia Anggaran di luar Pimpinan DPR-GR. 

§- S. Panitia Khusus. 
Pasal 18. 

Pimpinan DPR-GR. setelah mendengar pertimbangan Panitia Mu 
syawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus untuk melakukan 
pembicaraan atas suatu rancangan undang-undang ataupun melakukan 
tugas lain. 

Gotong Royong mengenai Nota Keuangan dan rancangan Undang 
undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan 
oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro 
yong; 

c. Mengajukan pendapatanya atas rancangan perubahan Undang-. 
undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan 
oleh Pemerintah; 

d. Memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan dari Badan 
Perneriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 
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§ 6. Golongan-golongan 
Pasal 24. 

Cuna Kepcrluan pc mb ulat.an kata mufakat yang menccrminkan 
asas kegotong-royongan dalam rangka demokrasi tcrpirnpin scpcrti ter 
maksud pada pasal 1, De-wan Perwakil an Rakyat Gotong Royong 
mcmpunyai golongan musvawarah-golongan musyawarah yang tcrdiri 
dari ; 

a. Golongan Nasionalis, 
b. Golongan Islam, 
c. Golongan Kristen dan Katolik , 
d. Golongan Komunis, 
e. Golongan Karya. 

(3) Apabila Pimpinan Dewan Pcrwa kilan Rakyat Cotong Royong 
memutuskan tidak akan mernperpanjang waktu t erscbu t , maka Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat rnembubarkan 
Panitia Khusus itu clan mengangkat lagi Paniria Khusus baru atau 
menjalankan usaha lain. 

Pasal 23. 
( 1) Panit ia Khusus, jika tugasnya dianggap selcsai, dibubarkan olch 

Pirnpinan Dewan Perwak ilan Rakyat Gotong Royong, sctclah men· 
dcngar pertimbangan Panitia Musvawarah. 

(2) Apabila Panitia Khusus i idak dapat mcnvclesaikan tugas kewa 
jibannya dalam waktu yang telah dit ent ukan, rnaka at as pe rrnintaannva 
wakt.u itu dapa; dipcrpanjang oleh Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

Pasal 22. 
Ket entuan-kctcntuan yang bcrlaku buat Kornisi tentang rapat-rapat 

bcrlaku juga bagi panit ia khusus, 

Pasal 21. 
( 1) Ilasil pck crjaan Pan itia Khusus dilaporkan kcpuda Pimpin an 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
(2) Pirnpinan Dewan Pcrwak ilan Rakyat Gotong Ro yong mcrurnus 

kan hasil pekerjaan Panitia Khusus sebclurn disampaikan kcpada Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong. 
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§ 7. Sekretariat DPR-GR. 
Pasal 28. 

Sekretariat DPR-GR. berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan 
Pimpinan DPR-GR dan menyelenggarakan urusan kepaniteraan dan 
urusan ke-Rumah-Tanggaan DPR.CR. 

Pasal 29. 
Kebijaksanaan dan garis-garis umum mengenai organisasi tugas 

dan tata-kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR. 

Pasal 30. 
Pimpinan Sekretariat diserahkan kepada seorangSekretaris Umum, 

yang bertanggung-jawab kepada Pimpinan DPR-GR. tentang pekerjaan 
yang dipikulkan padanya, 

Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang 
Wakil Sekretaris Umurn. 

Pasal 26. 
( 1) Golongan-golongan berkewajiban: 

a. melakukan pembicaraan atas rancangan undang-undang seperti 
dirnaksud dalam pasal-pasal 33 dan berikutnya, atau pokok-pokok 
pembicaraan lain. 

b. memberikan pertimbangan kepada Pirnpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengenai semua hal yang dianggapnya per 
lu atau yang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Gotong Royong. 
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat 

mengundang Pimpinan Golongan-golongan guna mengadakan pertemu 
an untuk keperluan termaksud dalam ayat ( 1) b pasal ini. 

Pasal 27. 
Dalam melakukan · tugasnya sebagai Pimpinan Golongan, Ketua 

Golongan atau Wakilnya dapat meminta pertimbangan-pertimbangan 
teknis kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 25. 
Pimpinan Golongan mernberitahukan kepada Pimpinan Dewall' 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong susunan Pimpinan dan susunan 
anggota-anggotanya serta tiap-tiap perubahan dalam susunan Pimpinan 
clan anggota-anggota tersebut. 
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Kecuali kalau Pimpinan DPR-GR., setelah mendengar pertimbangan 
Panitia Musyawarah, menetapkan lain. 

(3) Pembicaraan tingkat IV, termasuk dalam ay at (Z) dapat pula 
diadakan dalam Kornisi-kornisi yang bersangkutan/Gabungan segenap 
Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus termasuk dalam pasal 18 s/d 
pasal 23, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan DPR-G R. set el ah men 
dengar pertimbangan Panitia Musyawarah. 

( tingkat I). 
( tingkat II). 
( tingkat III). 
( tingkat IV). 
( tingkat V). 

Rapat-rapat Golongan 
Rapat pleno terbuka 
Rapat-rapat Golongan 
Rap at Kornisi 
Rapat pleno terbuka 

Pasa1 33. 
( 1) Semua usul Pr esiden, berupa rancangan undang-undang yang 

disampaikan dengan Arnanat Presiden kepada DPR-GR., sesudah oleh 
Sekretariat dibcri nomor pokok dan nomor surat , diperbanvak dan 
dibagikan kepada para anggota. 

(2) Terhadap semua usul termasuk dalam avat 1 dilakukan pernbi 
caraan, berturut-turut dalam : 

BAB V. 
PEfv1BENTUKAN CNDANG-UI\'DANG 

§ 1. Ketentuan-ketentuan umum. 

Pasal 32. 
(I) Prcsiden dapat menguasakan kepada Mcnteri-mcnteri untuk 

melakukan sesuatu yang menurut Pcraturan Tata-Tertib ini dilakukan 
oleh Presiden. 

(2) Para Meriteri mernenuhi undangan Pimpinan DPR-GR. untuk 
menghadiri Musyawarah yang diadakan oleh DPR-GR. dan Badan-badan 
Perlengkapannya. 

Pasal 31. 
Sekretaris Umu m dan Wakil Sekrctaris Umurn diangkat dan diber 

hentikan olch Presiden atas usul Pimpinan DPR-GR. 
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§ 2. Tingkat-tingkatan pembicaraan. 

Pasal 34. 
Setelah ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR. hari dan waktunya, 

maka Golongan-golongan dalam pembicaraan tingkat I, mengadakan 
rapat-rapat_guna melakukan pemeriksaan persiapan, 

_ Pasal 35. 
(I) Sesudah selesai pemeriksaan persiapan oleh Golongan-golongan 

maka pembicaraan pada tingkat II dilakukan dalam rapat pleno ter 
buka. 

( 2) Dalam rap at pleno ini Pemerintah memberikan penjelasan tam 
bahan. 

( 3) Selanjutnya para Anggota Wakil Golongan mengajukan perta 
nyaan-pertanyaan, yang dijawab oleh Pemerintah. 

Pasal 36. 
Rapat-rapat Golongan pada pembicaraan tingkat III., memperje 

las serta menyimpulkan hasil pemhicaraan tingkat II guna dijadikan 
bahan dalam pennusyawaratan selanjutnya oleh para Anggotanya, 

Pasal 37. 
(1) Dalam pembicaraan tingkat IV, Komisi/Komisi-komisi yang 

bersangkutan atau Gabungan segenap Komisi, mengadakan permusya 
waratan. 

(2) Permusyawaratan tersebut dalam ayat (I) pasal ini dilakukan 
bersama-sama Pemerintah. 

(3) Dalam permusyawaratan ini para Anggota Komisi-komisi yang 
bersangkutan dan Pemerintah dapat mengadakan perubahan-perubahan. 

( 4) Anggota-anggota dari Komisi-komisi lain dapat mengajukan 
usul-usul perubahan secara tertulis melalui Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

Usul-usul itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 5 
Anggota. 

Setelah diberi nornor pokok dan nomor surat dan diperbanyak, 
usul-usul perubahan itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong kepada Anggota-anggota Komisi (komisi) yan_g 
bersangkutan dan Pemerintah, untuk dimusyawarahkan. 

( 5) Pimpinan Komisi harus secara aktip memimpin rnusyawarah 
sampai tercapai kata mufakat. 
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(6) Apabila dalarn pcrmusvawaratan tersebut di atas tidak dapat 
t ercapai kata mufakat, maka Pirnpin an DPR·GR. mernbawa persoalan 
nya kedalam rapat Panitia Musyawarah atau menjalankan kcbijaksanaan 
lain untuk me ncapai kata mufakat. 

Pasal 38. 
Apabila pernbicaraan dalam tingkat IV dapat disclesaikan dengan 

mcndapat kata mufakat, maka dalarn pembicaraan tingkat V dalam 
rapat pleno terbuka DPR-GR. rncngambil keputusan, serelah para 
juru-bicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir. 

Pasal 39. 
(1) Jika pembicaraan atas suatu rancangan undang-undang, menurut 

pendapat Pimpinan DPR-GR. setelah mcndengar pertimbangan Panitia 
Musyawarah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Khusus, maka 
Pirnpinan DPR-GR. membcntuk suatu Panitia Khusus. 

(2) Ketentuan-kctentuan dalam pasal-pasal 37 dan 38 beriaku juga 
untuk pernbicaraan oleh panitia khusus. 

§ 3. Tentang Catatan, Risalah, Laporan, Rumusan, 
Nota Perubahan dan Naskah baru. 

Pasal 40. 
Mengenai pcmbicaraan tingkat 1I dan V daiam rapat-rapat pleno 

termaksud dalam pasal-pasal 35 clan 38 serta pembicaraan tingkat IV 
dalam rapat gabungan segenap Kornisi termaksud dalarn pasal 3 7 di 
buat risalah tulisan cepat yang tersebut dalam pasal-p asal 87, 88 clan 89. 

Pasal 41. 
( 1) Mengenai pernbicaraan tingkat III dalam Golongan-golongan 

terrnaksud dalam pasal 36 dibuat catatan. 
(2) Untuk mernbuat catatan itu Golongan-golongan dibantu oleh 

seorang atau lebih Sekretaris/Panitia. 

Pasal 42. 
(1) Sebelum memulai pembicaraan tingkat IV Kornisi/Komisi 

komisi yang bersangkutan menunjuk seorang atau lcbih diantara ang 
gotanya sebagai pelapor. 

(2) Tentang pembicaraan dalarn Kornisi dibuat catatan oleh Panite 
ra-panitera Kornisi, 

(3) Setelah catatan sementara dikoreksi o!eh para pernbicara, 
maka dibuat catatan tetap yang memuat: 
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(3) Rumusan itu dapat diumumkan. 
Pasal 4S. 

(1) Jika berdasarkan pernbicaraan di dalam Komisi diadakan 
perubahan-perubahan pada naskah undang-undang baik atas usul 
Anggota-anggota maupun atas kehendak. Pemerintah;. maka oleh. Pe 
merintah atau pengusul dibuat: . 

(2) Rumusan Pirnpinan DPR-GR,, setelah diberi nomor pokok dan 
nomor surat oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan kepada 
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pernerin 
tah. 

Pasal 43. 
(1) Disamping Catatan tennaksud dalam pasal 42, oleh Pelapor 

[pelapor] bersama-sama dengan Pimpinan Komisi, dengan bantuan 
Sekretaris, dibuat Laporan Komisi, yang memuat pokok-pokok dan 
kesimpulan pembicaraan dalam Komisi. 

(2) Di dalam Laporan Komisi itu tidak dimuat nama-nama pem- 
bicara. · 

(3) Setelah ditanda-tangani oleh Pimpinan Komisi dan Pelapor 
pelapor, Laporan Komisi disampaikan kepada Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 44. 
(1) Berdasarkan Laporan Komisi atau di mana perlu berdasarkan 

Catatan Rapat Kornisi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong membuat Rumusan Pimpinan tentang pembicaraan dalam 
Komisi, yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pernbicaraan serta 
perkembangan musyawarah dalam Komisi, termasuk perkembangan 
naskah rancangan undang-undang atau usul yang menjadi pokok pem 
bicaraan, 

a. tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat; 
b. nama-nama yang hadir, 
c. nama-nama pembicara dan pendapatnya masing-masing. 

(4) Catatan Rapat Komisi termaksud dalam ayat 3 dibuat rangkap 
dua dan setelah diketahui oleh Ketua dan Pelapor (pelapor) disediakan 
bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Menteri-Menteri 
yang bersangkutan dan disimpan di Sekretariat Catatan itu tidak 
boleh diumumkan, 
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Pasal 48. 
(1) Setelah oleh Sekret ariat DPR-GR. diberi nomor pokok dan 

nomor surat rancangan undang-undang tentang penetapan Pcraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang ter 
maksud dalarn pasal 4 7 diperbanyak dan dibagikan kcpada para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal 34 sampai 45. 

§ I 5. Mengajukan rancangan Undang-undang usu] inisiatif 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

Pasal 49. 
( 1) Suatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para ang 

gota berdasarkan pasa1 21 ayat 1 Unda.ng-undang Dasar (rancangan 
usul inisiatif) harus disertai mernori penjelasan dan ditanda-tangani 

Pasal 46. 
Dalam menetapkan Pcraturan Perncrintah Pcngganti lJndang-undang. 

Pemerintah sekurang-kurangnya memberitahukan dan mendengar t er 
lebih dahulu pertirnbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong tentang isi clan maksud Peraturan Pcrnerintah Pcngganti 
Undang-undang yang akan ditetapkan itu. 

Pasal 47. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan di 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah disampaikan 
dengan Amanat Presiden dalam bentuk ra.ncangan Undang-undang 
tentang perietapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
menjadi Undang-undang. 

a. Nota perubahan atas rancangan undang-undang, 
b. Naskah baru rancangan Undang-undang, apabila pcrubahan-pcru 

bahan rncliputi banyak bagian-bagian/pasa.1-pasal. 

(2) Nota Pcrubahan atau naskah barn rcrmaksud dalam ayat l pasal 
ini , setclah dibcri nomor pokok dan nomor surat olch Sckretariat, 
segera diperbanvak clan disampaikan kepada para anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 4. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti 
U ndang-unda ng menjadi undang-undang. 
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Pasal 51. 
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyetujui 

rancangan usul inisiatif, maka rancangan itu menjadi usul inisiatif ran· 
cangan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan 
dikirimkan kepada Pemerintah untuk disahkan oleh Presiden, 

(2) Bilamana Presiden tidak mengesahkan rancangan undang 
undang tersebut, Pemerintah memberitahukannya kepada Dewan Per-. 
wakilan Rakyat Go tong Royong disertai alasannya. 

{3) Selama sesuatu usul inisiatif rancangan undang-undang Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong belum disahkan oleh Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhak menariknya kem 
bali. 

Pasal SO~ 
(1) Selama suatu rancangan usul inisiatif belum diputuskan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, para pengusul berhak 
menariknya kembali atau mengajukan pe rubahan, 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan · Dewah Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah, dan harus ditanda-tangani 
oleh semua penanda-tangan rancangan usul inisiatif itu. 

oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 
(2) Rancangan usul inisiatif itu disampaikan secara tertulis kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
(3) Dalam rapat yang berikut Pimpinan DPR-GR. memberitahukan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang masuknya 
rancangan usul inisiatif itu. 

1 

{ 4) Rancangan usul inisiatif yang dimaksud, setelah oleh Sekretariat 
diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan 
kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta 
dikirim kepada Pemerintah, 

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para pengusul diberi kesem 
patan memberikan penjelasan mengenai rancangan usul inisiatifnya, 

( 6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal 34 sarnpai 45, dengan pengertian, bahwa: 
a. penjelasan-penjelasan diberikan oleh para pengusul inisiatif, 
b. pernbicaraan dilakukan secara musyawarah dengan para pengusul 

inisiatif dan Pemerintah. 
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BAB V. 
PEMBICARAAN LAPORAN BADAN PE\'lERIKSA 

KEUANGA.\' 

Pasal 56. 
Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong me nyerah 

kan laporan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Panitia Anggaran, agar 
Panitia tersebu trnenyarnpaikan pendapatnya. 

Pasal 57. 
Peridapat Panitia Anggaran tentang Laporan Badan Perncriksa Ke- 

Pasal 55. 
Rancangan Perubahan Anggaran Belanja diselcsaikan okh Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong-Royong menurut ketcntuan-ketentuan 
pasal-pasal 53 dan 54. 

Pasal 54. 
(1) Sota Keuangan, rancangan Anggara.n Belanja dan Pendapat 

Panitia Anggaran yang dimaksud dalarn pasal 33, disarnpaikan kepa da 
Golongan-golongan dan Kornisi-kornisi untuk nibicarakan, dcngan 
keten tuan., bahwa masing-masing Kcrnisi membicarakan Bagian-bagian 
Anggaran Belanja yang bersangku tan. 

(2) Terhadap pen yelesaian rancangan Anggaran Belanja selanj u tn ya 
pada umumnya berlaku ketentuan-ketentuan dalarn pasal-pasal 34 sam 
pai 45. 

Pimp inan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menycrahkan 
Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Bclanja kepada Panitia Anggar 
an, agar Pan itia tersebut mernbcrikan pendapatnya. 

§ 6. Mcnetapkan rancangan L ndang-undang Anggaran 
Pendapatan clan Bclanja. 

Pasal 52. 
Untuk mcnetapkan Anggaran Peridapatan clan Bclanja (selanjutnya 

disebut ,,AnggaranBelanja"),sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat (1) 
Cndang-undang Dasar, maka sctiap tahun Pcmer in tah dengan Amanat 
Prcsiden mengajukan Nora Keuangan dan Rancangan Anggaran Bclanja 
kepada Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong dalam tahun 
yang mendahului tahun dinas Anggaran Belanja tcrscbut. 

Pasal 53. 
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BAB VI. 
PEMBICARAAN PERNYATAAN PENDAPAT DAN 

HAL-HAL LAIN 

Pasal 60. 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menetapkan per 

nyataan pendapat mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang 
penting, baik dibidang perundang-undangan maupun bukan. 

Pasal 61. 
(1) Jika Pimpinan DPR.-GR., setelah mendengar pertimbangan 

Panitia Musyawarah, berpendapat, bahwa DPR-GR. perlu menetapkan 
-pernyataan pendapat, maka Pimpinan DPR-GR. dapat menyerahkan 
rumusan rancangan pernyataan pendapat itu kepada : 
a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan, atau 
b. sesuatu Panitia Khusus, yang khusus dibentuk oleh Pimpinan DPR 

GR. untuk keperluan itu, 
(2) Atas inisiatif sendiri Komisi-komisi dapat mengajukan usul 

berupa rancangan pemyataan pendapat kepada Pimpinan DPR.-GR. 
Pasal 62. 

Mengenai pembicaraan rancangan pemyataan pendapat di dalam 
Komisi atau Panitia khusus berlaku, dengan perubahan-perubahan se 
perlunya, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 37 dan 39. 

Pasal 59. 
Akhimya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong me 

netapkan rapat pleno untuk keperluan pengesahan Pendapat Panitia 
Anggaran ten tang laporan Badan Perneriksa Keuangan. 

Pasal 58. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat meng 

unda.ng Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan 
tambahan tentang laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat 
pleno, di mana para Anggota Wakil Golongan-golongan diberi kesem- 
patan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, · 

uangan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong yang menetapkan, setelah mendengar Panitia Musya 
warah, bagaimana tingkatan-tingkatan pembicaraan mengenai Pendapat 
Panitia Anggaran tersebut. 
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s l. Persidangan. 
Pasal 65. 

(1) Tahun-persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong 
dimulai pada tanggal 15 Agustus dan bcrakhir pada tanggal 14 A~stus 
tahun berikutnva. 

(2) Dalam tiap tahun pcrsidangan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong mengadakan sekurang-kurangnya dua persidangan. 

Pasal 66. 
( 1) Wak tu masa-rnasa persidangan ditctapkan oleh Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
(2) Scdapat-dapatnya masa persidangan pertama diperuntukkan ter 

u tama bu at menyelesaikan Rancangan Anggaran Bclanja tahun dinas 
berikumya clan masa-persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat 
menyelesaikan segala pcrubahan Anggaran Belanja, 

BAB VII. 
PERSIDANGA:\ DAN RAPAT PLENO 

Pasal 63. 
(1) Setclah dalam Komisi (-Komisi) yang bersangkutan atau Panitia 

Khusus ter capai k ata mufakat mcngcnai pcrumusan rancangan per 
nvataan peridap at, mak a rancangan i tu olch Sekrctariat dibcri norn or 
pokok dan n oruor sur at, diperbanyak serta dibagikan kepada para 
Anggota clan disampaikan kcpada Pcmerintah. 

(2) Kernu dian rancangan i tu langsung dibicarakan dalam rapat 
pleno terbuka, 

(3) Dalam rapatplcno itu jurubicara-jurubicara Golongan meng 
ucapkan k ata-kata terakhir clan Pemerintah rnenyampaikan ka ta-kata 
sarnbutannya. Selanjutnva DPR.-GR. mengambil keputus an terhadap 
rancangan pcrnvataan pendapat itu. 

Pasal 64. 
( l) Sernua usul-usul/hal-hal lain, baik yang disampaikan oleh Pre 

siden dcngan Amanat maupun yang ber asal dari kalangan DPR.-GR. 
sendiri, setelah diber i nomor pokok clan nornor surat serta diperbanyak 
dibagikan kep ad a para Anggota dan disampaikan kepada Pemcrintah. 

(2) Pernhicaraan mengenai usul-usu l/hal-hal itu dilakuk an mcnurut 
k e ten tuan-ke ten tuan ten tang pernbicaraan rancangan undang-undang, 
kecuali kalau dite tapkan lain oleh Pimpinan DPR.-GR. 
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Pasal 69. 
( 1) Sebelurn menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani 

daftar hadir. 
(2) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari se 

perdua jumlah anggota-persidangan, maka Ketua rapat membuka 
rap at. 

PasaJ 70. 
(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat 

jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Ketua rapat 

§ 2. Kctentuan umum tentang rapat-rapat, 

Pasal 68. 
(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong membuka clan menutup rapat-rapat pleno. 
{2} Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong ialah: 
a. pagi: mulai jam 09. 00 sampai jam 14. 00 pada hari kerja-biasa dan 

mulaijam 08.30sampaijam11.30 pada harijum'at; 
b. Malam mulaijam 19.30 sampaijam 23.30. 

(3) Jika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dapat menentukan waktu lain. 

Pasal 67. 
( 1) Persidangan luar biasa dapat diadakan, jika dikehendaki oleh: 

a. Perncrintah ; 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong; 
c. Sekurang-kurangnya duapuluh lima orang anggota Dewan Perwakil 

an Rakyat Gotong Royong. 
(2) Dalam hal-hal termaksud dalam ayat l huruf-huruf b dan c Pim 

pinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberitahukannva 
kepada Pernerintah untuk dipertimbangkan, 

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera 
mcngundang Anggota-anggota untuk menghadiri persidangan luar biasa, 
a. setelah diberi tahu tentang kehendak Pcmerintah termaksud ayat 1 

huruf a, 
b. setelah rnaksud pihak Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

tersebut dalam ayat (1) huruf-huruf b clan .c mendapat persetujuan 
Pemerintah. 
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Pasal 72. 
( l) Dal am pembicaraan tingkat II itu para Anggota \Vakil Golongan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan Pernerintah rnernberi 
kan jawabannya. 

(2) Apabila menurut pendapat Pimpinan DPR.·GR., setelah men 
dengar pertimbangan Panitia Musyawarah tidak perlu diadakan tingkat 
pembicaraan selanjutnya, maka DPR.-GR. dapat mengambil keputusan 
rnengenai pokok pembicaraan itu dengan mernberikan kesernpatan ke 
pada jurubicara-jurubicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir 
di mana perlu, 

(3) Jika tidak perlu diambil keputusan, Ke tua rapat menyatakan 
bahwa perundingan telah selesai. 

Pasal 73. 
Pembicaraan tingkat V dalam rapat pleno dilakukan menurut pro 

sedure sebagai berikut: 
a. atas nama Pimpinan DPR-GR. Wakil Ketua DPR.-GR. atau Ketua 

(Wakil Ke tua] Komisi atau Panitia Khusus yang bersangkutan mern 
bacakan Rumusan Pimpinan DPR.-GR. ten tang pembicaraan tingkat 
IV dalam Kornisi atau Panitia Khusus. 

§ 3. Perundingan 

Pasal 71. 
Penmdingan da1am rapat pleno di1akukan pada pernbicaraan tingkat 

II clan pembicaraan tingkat V. 

membuka perternuan. Ia dapat juga menyuruh mengumumkan surat 
surat masuk. 

(2) Kernudian rapat diundurkan oleh Ketua rapat selambat-lambat 
nya satu jam. 

(3) Jika pada akhir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat 
(2) bclurn juga tercapai quorum, maka Ketua rapat mernbuka rapat. · 
Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperboleh 
kan mengamb il sesuatu keputusan, 

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (3) Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong menetapkan lebih lanjut bilamana 
rapat akan diadakan lagi, kecuali kalau dalam acara rapat-rapat yang 
sedang berlaku telah discdiakan waktu untuk membicarakan pokok 
p embicaraan yang bersangkutan, 
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(1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan untuk itu setelah 
mendapat izin dari Ketua rapat. 

(2) Pembicara tidakboleh diganggu selama ia berbicara, 
Pasal 75. 

(1) Pada permulaan atau selama perundingan Pimpinan DPR.-GR. 
dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Bilamana pembicara telah melampaui batas waktu yang telah di 
tetapkan, Ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri 
pidatonya. Pembicara memenuhi permintaan itu, 

Pasal 76. 
· (1) Untuk kepentingan perundingan Ketua rapat dapat menetap 

kan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para 
pembicara mencatatkan nama terlebih dahulu, 

(2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pembicara 
oleh Ketua Golongannya. 

Pasal 77. 
(1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan. 
(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua rapat dapat mengadakan 

penyimpangan dari urutan berbicara termaksud dalam ayat (1). 
(3) Seorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran 

berbicara, dapat diganti oleh seseorang anggota: lain dari Golongannya. 
Pa.Sal 78. 

(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 79 
dan pasal 80. setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara ke 
pada anggota untuk: 
a. · minta penjelasan tentang duduknya perkara sebenarnya mengenai 

soal yang sedang dibicarakan; 
b. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
c, menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri; 
d. mengajukan usul untuk menunda perundingan. 

Pasal 74. 

b. para jurubicara Golongan-golongan mengucapkan kata-kata ter 
akhir. 

c. Pemerintah menyampaikan sambutannya. 
d. DPR.-GR. mengambil keputusan atas pokok pembicaraan yang ber 

sangkutan, 
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Pasal 82. 
( 1) Apabiia seorang pernbicara tidak memenuhi peringatan Ketua 

rapat yang tersebut dalam pasal 80 ayat (2) clan 81 ayat (1) atau meng- 

Pasa1 81. 
(I) Apabila seorang pembicara dalam rap at mernpergunakan per 

kataan-perkataan yang tidak layak, mengganggu ketertiban at au meng 
anjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, maka 
ketua rapat mernberi nasehat dan memperingatkan supaya pembicara 
tertib kembali. 

(2) Dalam hal demikian Ketua rapat mernberi kesempatan kepada 
pembicara yang bersangkutan untuk menarik kernbali perkaraan-per 
kataan yang menyebabkan ia diberi peringatan. 

Jika ia mempergunakan kesempatan ini maka perkataan-perkataan 
tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang perundingan itu, 
karena dianggap sebagai tidak diucapkan. 

(3) Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) berlakujuga 
bagi anggota-anggota lain. 

(1) Penyimpangan dari pokok pernbicaraan, kecuali dalam hal-hal 
tersebut dalam pasal 78 tidak diperkenankan. 

(2) Apabila seorang pernbicara menyimpang dari pokok pernbicara 
an, rnaka ketua rapat memperingatkannya clan meminta supaya pem 
bicara kembali kepada pokok pernbicaraan. 

I 
Pasal 80. 

Pasal 79. 
(1) Seorang pembicara yang diberi kesernpatan untuk mengadakan 

interupsi mengenai salah satu ha1 terse but dalam pasal 78 ayat ( 1) tidak 
boleh melebihi waktu sepuluh meriit masing-rnasing. 

(2) Terhadap pembicaraanmengenai hal-hal tersebut dalam pasal 78 
ayat (1) huruf a dan c tidak diadakan perdebatan. 

(3) Sebelurn rapat melanjutkan perundingan mengenai soal-soal 
yang menjadi acara rapat hari itu, jika dianggap perlu oleh Ke tua rapat 
dapat diamb il keputusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal ter 
sebut dalam pas al 7 8 ayat ( 1) huruf b dan d. 

(2) Ketua rapat mernperingatkan kepada rapat, bahwa prosedur 
pernbicaraan seorang anggota menyimpangatau bertentangan dengan 
Peraturan Tata Tertib. 
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Pasal 83. 
(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua rapat dapat 

melarang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud 
dalam pasal 81 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu, 

(2) Ketentuan yang tennuat dalam pasal 82 ayat (3) berlaku jugtt 
dalam hal yang tennaksud dalam ayat ( 1) di atas. 

Pasal 84. 
(1) Angggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 82 ayat 

(2) dan pasal 83 ayat (1) diharuskan dengan segera ke luar dari ruangan 
SidangDewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Yang dimaksud dengan ruangan Sidangtersebut dalam ayat (1) 
ialah ruan~. rapat pleno tennasuk ruangan untuk umum, undangan 
dan tetamu lamnya. 

(3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 82 
ayat (2) dan pasal 83 ayat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong, maka Ketua rapat berkewajiban untuk 
menyuruh anggota itu meninggalkan ruangan Sidang dan apabila ia 
tidak mengind.ahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua rapat ia 
dapat dikeluarkan dengan paksa, 

Pasal 85. 
(I) Apabila Ketua rapat menganggap perlu, maka ia boleh menunda 

rapat. 
(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas jam. 

Pasal 86. 
(1) Selama perundingan Ketua rapat hanya dapat berbieara untuk 

menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembali- 

ulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut. di atas, maka Ketua rapat 
dapat melarangnya meneruskan pembicaraan. 

(2) Jika dianggap perlu, Ketua rapat dapat melarang pembicara 
yang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat yang merunding 
kan soal yang bersangkutan. 

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputus- T 

an Ketua rapat yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, ia dapat meng 
ajukan persoalannya kepada rapat. 

Untuk itu ia diperbolehkan berbicara selama-lamanya sepuluh menit 
dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan. 
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§ 5. Rapat Tertutup. 
Pasal 90. 

Atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong dap at diadakan rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

§ 4. Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong. 

Pasal 87. 
Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan 

tulisan-cepat yang selain daripada semua pcngumuman dan perundingan 
yang tel ah dilakukan <lalam rap at, memuat juga: 
1. acara rapat ; 
2. nama anggota yang telah menanda-tangani daftar hadir yang di 

maksud dalam pasal 69; 
3. narna-nama para Menteri yang mewakili Pernerintah: 
4. keterangan ten tang hasil pengambilan k epu tusan. 

Pasal 88. 
Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnva kepada anggota Dewan 

Perwak ilan Rakyat Gotong Royong, demikian pula kepada para Menreri 
yang hadir, mewakili Pernerintah, dikirimkan Risalah Resmi sementara, 

Pasal 89. 
( 1) Dalam ternpoempat hari setiap anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong dan Menteri yang mewakili Pemerintah men 
dap at kesernpatan untuk mengadakan perubahan dalam bagian risalah 
yang memuat pidatonya, tanpa mengubah maksud pidatonya. 

(2) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat (1) Iewat, maka 
Risalah Resmi selekas-Iekasnya ditetapkan oleh Ketua rapat. 

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong rnemutus 
kan, apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi. 

kan pcrundingan itu kepada pokok pernbicaraan, apabila perundingan 
itu menyimpang dari pokoknya. 

(2) Apabila Ke tua rap at hendak turut berbicara tentang soal yang 
sedang dirundingkan, maka ia un tuk semen tara meninggalkan tempa t 
duduknya clan ia kcmbali sesudah habis berbicara, dalam hal dcmikian 
jabatan Ke tua dalam rapat untuk sernentara diatur m enurut cara yang 
ditentukan dalarn pasal 4 ayat (2). 
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§ 6. Presiden dan Menteri-menteri. 
Pasal 94. 

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong, Royong dapat 
mengundang Presiden dan Menteri-menteri untuk menghadiri rapat 
pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong .. 

Pasal 91. 
( 1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-pintu Ruangan Sidang dapat 

ditutup jika ketua rapat menimbangnya perlu atau diusulkan kepada 
Ketua rapat oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup Ketua rapat memutuskan apakah 
musyawarah selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup, 

Pasal 92. 
(1) Pernbicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah untuk 

tidak diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengwnum 
kan seluruhnya atau sebagaiannya, 

(2} Atas usul Ketua rapat, Wakil Pemerintah atau sekurang-kuraag 
nya sepuluh orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat 
dapat memutusk an, bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam rapat ter 
tutup bersifat rahasia. 

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
atau sebagian pembicaraan-pembicaraan, 

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 
rapat terrutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dengan 
pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu. 

Pasal 93. 
(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atau 

han.yalah laporan singkat ten tang perundingan yang dilakukan. 
(2) Di atas laporan itu hams dicantumkan dengan jelas pernyataan 

mengenai sifat rapat, yaitu: 
a. ,,Hanya untuk yang diundang", untuk rapat tertutup pada umum 

nya. 
b. HRahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 92 

ayat (2). 
(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat me 

rnutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan: daiam rapat 'tertutup 
tidak dimasukkan dalam laporan. 
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A. Mengcnai soal. 
Pas al 9 7. 

( 1) Keputusan diamhil dengan k ata mufakat. 
(2) Sebclum <liambil keputusan, juru-bicara Golongan-golongan di 

beri kesernpatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir. 

B. Mengenai orang. 

Pasal 98. 
Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis, kecuali 

jika Pirnp inan Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong segera me 
mutuskan lain, dengan rnernpcrhatikan ke tcntuan-kc ten tuan dalarn 
pasal 97. 

s 8. Cara mengubah acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan. 
Pasal 99. 

Acara rapat-rapat yang su dah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong segera diperbanyak dan dibagikan kc 
pada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong selambat 
lambatnya seminggu sebelum acara tersebut mulai berlaku. 

§ 7. Cara mengambil keputusan. 

('.2) Apabil.i Prcsidcn berhalangan hadir, mak.a ia dapat diwak ili 
olch Mcnt eri yang bersangkutan scbagai pembantunya. 

Pasal 95. 
(1) Para Mcntcri memcnuhi undangan Pimpinan DPR.-GR. un tuk 

k cpcr luan mu sy:l\\ arah scpcrti t.crmaksud dalam pas al l . 
(2) Cn<lang<m terse bu l dalam ava t ( 1) pasJ.l ini disampa ikan kepada 

Met cri yang bcrsangk u tan dcngan mcngernukakan p crsoalan y<mg akan 
dimusyawaruhkan ser tu clengan mernb crikan wuk tu secukupnva un tuk 
mernp elajari petso alan rcrsebut. 

(3) 'I'anpa men dapat un dangan para Mcn teri dapat pub mcngun 
jungi rapat-rapar plcno DPR-C R. 

Pasal 96. 
(1) Presider, dan para Mcn tcri me mp unvui te mpa t duduk yang tcr 

tentu dulam ruanuan Sidang Dewan Perwa k ilan Rakyat Gotong Royong. 
(2) Ke tua rapat mcmpersilahkan Presidcn atau Menter: berbicara 

apab ila dan se tiap kali ia menghcndakinya. 
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§ 9. Peninjauan. 

Pasal 104. 
(1) Para peninjau harus mentaati segala ketentuan mengenai keter 

tiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

orang anggota. 

Pasal 100. 
Usul-usul perubahan mengnai acara rapat-rapar yang sudah ditetap 

kan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong baik 
berupa perubahan wak tu dan atau pekok-pokik pembicaraan maupun 
yang menghendaki supaya pokok-pokok pernbicaraan baru dimasukkan 
ke dalam acara, disampaikan dcngan tertulis kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dalam hal yang belakangan ini 
harus disebutkan pokok pembicaraan yang diusulkan untuk dimasuk 
kan ke dalam acara dan waktu yang diminta disediakandalam acara 
untuk membicarakan pokok tersebut. 

Pasal 101. 
( l) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurang 

nya lima orang anggota atau oleh Pimpinan Komisi/Golongart dalam hal 
usul perubahan diajukan oleh sesuatu Komisi/Golongan. · • 

(2) Usul perubahan itu harus diajukan selambat-Iambatnya dua hari 
sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 102. 
(l) Usul-usul perubahan acara yang termaksud dalam pasal-pasal 

100 dan 101 dibawa oleh Pimpinan DPR.-GR. ke dalam rapat Panitia 
Musyawarah, 

{2) Apabila Panitia Musyawarah tidak menyetujui usul-usul itu clan 
juga dalam ha1 ternyata tidak ada usul-usul masukdalam waktu yang di 
tetukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh Pimpin 
an Dewan Perwakilan Rakyat berlaku terus, 

Pasal 103. 
(1) Dalam keadaan yang mendesak, maka dalarn rapat pleno yang 

sedang berlangsung dapat diadakan perubahan acara oleh: 
a. Ketua rapat, 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 

(2) Perubahan acara dalam keadaan mendesak dapat pula diusulkan 
kepada Ketua rapat/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong oleh Pemerintah atau oleh sekurang-kurangnya duapuluh lima 
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Pasal 107. 
Anjuran termuat dalam pasal 106 oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong disampaikan dengan tertulis kepada Pem e 
rintah, dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan calon-calon. 

Pasal 108. 
(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong rnenentu 

kan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/atau me 
neruskannya kepada Komisi-kornisi atau Panitia yang bersangkutan. 

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Komisi, oleh Pani 
tera Komisi dibuat daf'tar, yang memuat dengan singkat isi surat-surat 
itu. 

BAB VIII. 
MENGANJURKAN SESEORANG DAN 

SURAT-SURAT MASUK. 

Pasal 106. 
(1) Apakah oleh undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong diwajibkan mengajukan anjuran calon 
untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, maka Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Go tong Royong memu tuskan cam pelaksanaannya. 

(2) Cara pelaksanaan terrnaksud dalam ayat (1) pasal ini bersifat 
rahasia, 

(2) Para penmpu dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak se 
tujunya, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 

(3) Para peninjau dilarang pula mernasuk i ruangan rapat pleno. 
Pasal I 03. 

( 1) Ketua rap at menjaga, supaya ketentuan-ketentuan dalam pas al 
104 diperha tikan dan memclihara suasana yang tertib. 

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu clilanggar, maka ketua rapat 
mernerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk me 
ninggalkan ruangan sidang. 

(3) Ketua rapat berhak untuk mengeluarkan peninjau-pcninjau yang 
tidak mengindahkan perin tah i tu dengan paksa, kalau perlu 
dengan bantuan polisi. 

(4) Dalam hal terrnaksud dalam ayat (2) pasal ini ketua rapat juga 
menutup rapat. 
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Pasal 110. 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 

pengundangannya Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam 
Lembaran-Negara Republik Indonesia. 

BAB IX. 
KETENTUAN PENUTUP. 

Pasal 109. 
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertirnbangan Pemerintah. 

(2) Hai-hai lain ditetapk.an oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rak-. 
yat Gotong Royong berdasarkan Peraturan Presiden tentang Peraturan 
Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(3) Salinan daftar sufar-surat termaksud dalam ayat (2) pasal ini 
disampaikan kepada semua anggota Kornisi untuk diketahui. 

(4) Ketua Kornisi dan Wakil-wakil Ketua Kornisi memeriksa surat 
surat dan menetapkan bagaimana cara menyelesaikannva, dengan 
pengertian, bahwa Ketua clan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak me 
nyuruh simpan surat-surat yang tidak perlu diselesaikan. 

(5) Ketetapan ten tang cara menyelesaikan surat-surat itu dibubuhi 
dalam daftar surat-surat asli, yang ada pada Panitera Komisi dan ter 
sedia bagi para anggota Kornisi untuk dipelajari. 

(6) Surat-surat yangmenurut anggapan Ketua dan Wakil Ketua 
Komisi mernuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Komisi dalam 
rapat Komisi untuk dirundingkan clan ditetapkan cara menyelesaikan 
nya. 

(7) Anggota-anggota Kornisi, setelah memeriksa daftar surat-surat 
termaksud dalam ayat (3) pasal ini dan atau asli daftar tersebut yang di 
maksudkan dalam ayat (2) pasal ini, dapat juga mengusulkan, supaya 
surat-surat yang menurut anggota mereka memuat soal-soal yang pen 
ting, diajukan dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan 
cara menyelesaikannya. 
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MOHD. I CHS AN. 

Sesuai dengan yang asli ; 
Se kr etar is Negara, 

Lembaran :\egara Tahun 1964 No. 91. 

\10HD. ICHSAK 

Dite tapkan di Jakarta: 
pada tanggal 15 September 1964 

Se krctaris 1\ egara, 
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UMUM. 
Semenjak DPRGR. dilantik di Istana Negara pada tanggal 25 Juni 

1960 maka DPRGR. sebagai Badan Perlengkapan Negara dalam me 
lakukan tugasnya dalam rangka demokrasi terpimpin, telah mengalami 
banyak perubahan-perubahan dalam cara kerjanya, Selama itu DPRGR. 
telah menemukan bentuk-bentuk cara-kerja yang sedikit banyak me 
nyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Tata tertib yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Berhubung 
dengan itu, maka untuk menyesuaikan Tata-tertib DPRGR. dengan 
perkembangan cara kerja DPRGR. telah dibentuk sebuah Panitia 
Khusus pada tanggal 24 Agustus 1962. Panitia ini telah menyelesaikan · 
tugasnya pada akhir bulan Pebruari 1963. Dalam pada itu proses 
cara kerja DPRGR. mencari bentuk efisiensi maupun cara kerja yang - 
Iebih sesuai dengan alam demokrasi terpimpin terns berlangsung. 
Untuk menjaga jangan sampai Peraturan Tata tertib menjadi jauh 
ketinggalan dengan adanya perkembangan barn itu, maka sekarang di 
anggap telah tiba saatnya untuk rnerumuskan dan menuangkannya 
dalam suatu peraturan Tata tertib baru. Akibatnya perlu banyak 
ditambahkan pasal-pasal baru, disamping banyak pula pasal-pasal 
yang harus diubah dihapuskan ataupun diganti. 

Dalam garis besarnya Perubahan-perubahan dalam Peraturan 
Tata tertib yang kami maksudkan itu dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

I. Mengenai pembentukan Undang-undang disediakan khusus 
satu Bab (Bab IV) : 
1. Pembicaraan dari tiap-tiap Rancangan Undang-undang dilakukan 

dalam lima tingkatan yaitu : 
a. rapat Golongan-golongan (tingkat I); 
b. rapat pleno terbuka (tingkat II); 

ten tang 
PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG 

PERA TURAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 32 TAHUN 1964 

atas 

PENJELASAN 
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c, k cmba li dalam rctpat Golongan-golongan (tin.c..;kat Ill): 
d. rap a I Kornisi ( tingb t l \ -) : 
e , rapctt plcno tcrbuka (tin'.c,k~lt \"). 

2. Uniuk mcrculisir prinsip hik mah kd>ijaksana;m daiarn pcrmusy;1- 
waratan/ptT\\akilan scp crti t crcaut urn dal.un Pr;1L1t:i L~11dang 
undang lhsar 19-t.J Rancangan l"n(Lmg-undan,g di lakuk.ui dal.im 
Kornisi-k o misi sampui tcrcupui k a tn mu Iakut. I'rnscdurc mi bcrluku 
juga t erhadap pcmbicara.ui bin-Jain hal. Begi1u pu la usu l-usul 
pcrubahan rueugenzn sesua tu Rctncangan Lndan[l-undang baik 
yang bcrasul dari Perncvintuh tn<tupun yang diajuk~rn okh anggot<l 
anggota DPRGR., dibicarakan clan disclcsaik an cl:tlarn rupat-rapa t 
Kornisi. Un tu k para An,ggut;1 IWRCR. di Iuar Kornisi yang her 
sangkutan dibcri kcscmpat an un iuk mengajukan usul-usul pcruhah 
an mclalui Pirnpinan DPRGR., jadi ternp at un tuk mcngajuLm 

dan rnemb icarakan usu] perub ahan (amanderncn) buk an dalarn 
rapat plcno, melain kan dalarn Ko misi (Komisi-komisi yang ber 
sangkutan). 

3. Dalarn su atu p asal baru yaitu p asal 46 di te tapkan, bahwa sebelum 
Prcsidcn mengcluarkan Pcraturan Pcmcriruah Pengganti Cndang 
undang tcrlcbih dahulu didcngar pcrtirnbangan Pimpinan DPRGR. 
Hal ini huk anlah soal barn, akan tct api sudah bcr tahun-tahun 
berlaku juga dalarn DPR. sebelum t crbcntuknva DPRGR. 
Sejak lama ada agreement ant ara DPR clcngan Pemcrintah, bahwa 

pada urnurnrrya scbelum Pcrncr im.ah mengeluarkan su atu pcraturan 
darurat yang mempunyai kekuatan hukum sama dcngan Undang 
undang, diadak an tcrlcbih dulu "kontak" dcngan Pimpinan DPR. 
(Panitia Pcrmusyawaratan). Sudah barang tentu sckarang juga dalam 
DPRGR. hal ini dianggap adalah penting sckali untuk m aksud k erja 
sarna yang erat antara Pcmerintah dan DPRGR. dan karena itu ada 
lah baik untuk diatur dalam Peraturan Tara tcr tib ini. 

II. Pcmbahasan bporan Iladan Pemeriksa Keuan~an kbih mcn 
dapat perhatian clari DPRGR. chm diatur da lam suatu Bab tcrsendiri 
(Bab V) clan dip erluk an scbagai pembicaraan suatu Rancangan Und ang 
undang. Begitu pula un tuk pokok/hal lain di luar Rancangan Undang 
undang misalnya pernyataan pendapat, diatur dalam Bab VI. 

III. Tugas dan fungsi Golongan-golongan dalarn DPRGR. dalam 
prakteknya bcrkembang scdcmikian rupa, sehingga mernainkan pcranan 
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VI. Dalam Bab II tentang Anggota DPRGR. dan Anggota Pimpin 
an DPRGR. pasal 5 ditetapkan, bahwa para anggota DPRGR. tidak 
dapat dituntut di muka pengadilan karena apa yang dikatakannya 
dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada-DPRGR., 
kecuali jika mereka dengan itu mengemukakan apa yang harus di 
rahasiakan (imunitet). Hal ini adalah penting sekali untuk seorang 
anggota DPRGR. supaya ia bebas dapat mengemukakan sesuatu dengan 

pen ting dan merupakan alat pembantu Pimpinan DPRGR. yang baik 
dalam usaha melancarkan pekerjaan DPRGR. disamping badan-badan 
pembantu Pimpinan DPRGR. lainnya. Karena itu Golongan-golongan 
ditingkatkan.rnenjadi Badan Perlengkapan DPRGR. dan dalam Bab JU 
tentang Badan-badan Perlengkapan DPRGR. disediakan suatu paragrap 
tersendiri yaitu § 6 (dalam Tat'a tertib lama dimuat dalarn Bab VI). 

IV. Untuk melancarkan tugas Badan-badan Perlengkapan DPRGR. 
khususnya Panitia Rumah Tangga dan Panitia Anggaran guna men 
capai efisiensi, maka di luar Pirnpinan DPRGR. diangkat ketua harian 
di antara para anggotanya yang akan mernimpin rapat-rapat, jika 
Pimpinan DPRGR. berhalangan. Untuk menjamin tepatnya menyusun 
acara rapat-rapat DPRGR. clan lancamya perundingan-perundingan, 
maka dalam pasal 9 peraturan Tata tertib ini ditetapkan, bahwa ke 
anggotaannya Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRGR., 
para Ketua Golongan·golongan dalam DPRGR. dan para Ketua Komisi 
komisi, 

V. Selanjutnya diadakan Bab I baru yang mengatur kedudukan, 
tugas dan wewenang DPRGR. 

Pasal ini dapat dipecah dalam beberapa bagian yaitu misalnya : 
a. DPRGR. adalah pembantu Presiden/Mandataris MPRS. dalam 

bidang legislatif. 
b. Anggota DPRGR. juga menjadi anggota MPRS. 
c, DPRGR. bekerja bantu-membantu dengan Pemerintah berdasar 

kan Musyawarah atas azas kegotong-royongan dalam rangka demo 
krasi terpirnpin, menuju ke sosialisme Indonesia. 
Untuk lebih menjelaskan lagi kedudukan clan tugas DPRGR. dalam 

rangka ketata-negaraan kita maka dianggap perlu menambah satu 
pasal dalam peraturan tata-tertib ini yang senantiasa memperingat 
kan kepada kedudukan clan tugas DPRGR., serta kedudukan dan 
tugas para anggotanya, 
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Un tuk masing-masing discdiakan satu paragrap 
tersendiri. 

DPRGR. Bab Anggota 
DPRGR. 

Bab III - tentang: Badan-badan Pcrlengkapan DPRGR. ialah : 
1. Panitia Musyawarah, 
2. Panitia Rumah Tangga, 
3. Komisi-komisi, 
4. Panitia Anggaran, 
5. Panitia Khusus, 
6. Golongan-golongan, 
7. Sekretariat DPR-GR. 

dan Wewenang DPRGR. 
dan Anggota Pimpinan 

Tu gas Kedudukan, l - tentang: 
II - tentang: 

1. Sistimatik. 
Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut di atas, maka 

sistimatiknyapun mengalami perubahan, sehingga menjadi scbagai 
beriku t : 
Bab 

P ASAL DEJ\U PASAL. 

tidak dipcngaruhi oleh rasa takut jika ia berkeyakinan, bahwa mengc 
mukakan hal itu adalah untuk kepentingan Xegara dalam rangka 
demokrasi terpimpin dan menuju kc ci ta-ci ta sosialisme Indonesia. 

VII. Pasal-pasal Peraturan Tata rertib lama karena dalam praktek 
tidak dilaksanakan dihapuskan : umparnanya pembacaan surat-surat 
masuk dalarn rapat plerio, penycrahan pemeriksaan suar-surat masuk 
kepada Panitia Khusus a tau Komisi-k omisi (pas al 7 4, 116-118 Ta ta 
tcrbit lama), karcna dalam rapat-rapat pleno Sekretaris rapat dalam 
praktek tidak lagi membacakan surat-surat masuk clan surat-surat ter 
sebut terus dibagikan kepada Komisi-komisi. 

Pasal-p asal mengcnai proscdure pemhicaraan usul-usul perubahan 
acara rapat yang dianggap tidak sesuai dalam rangka Demokrasi ter 
pimp in dihapuskan (pas al 1 08 dan 109 ). 

VIII. Perubahan-perubahan lain yang merupakan p erubahan 
perubahan kecil kiranya tak perlu dijelaskan Iebih lanjut, karena sifat 
nya hanya untuk memperbaiki r edak si, atau untuk memperbaiki 
sesuatu keten tuan secara teknis supaya lebih sesuai dengan pcraturan 
peraturan lainnya atau keadaan sekarang. 
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Tambahan Lembaran - Negara No. 2684. 

Bab IV - tentang: Pembentukan Undang-undang, yaitu: 
1. Ketentuan Umum, 
2. Tingkatan pembicaraan, 
3, Catatan, risalah, laporan, rumusan, nota 

perubahan, naskah baru. 
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

undang, 
5. Rancangan Undang-undang usul inisiatif 

DPR-GR. 

6. Rancangan Undang-undang Anggaran Pen· 
dapatan dan Belanja. 

Bab V - tentang: Pembicaraan Laporan Badan Pemeriksa Keuang- 
an. 

Bab VI - tentang: Pemhicaraan pernyataan pendapat dan hal-hal 
lain. 

Bab VII - tentang: Persidangan dan Rapat, 
Bab VIII - tentang: Menganjurkan seseorang dan surat-surat masuk. 
Bab IX - tentang: Ketentuan Penutup. 

2. Pasal-pasal, 
Cukup jelas, 



( Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1966) 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 



Pasal 1. 
( 1) Mengesahkan usul Pelaksana Pimpinan Dewan Perwakilan 

Menetap kan : 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PE.RWAKILAN RAKYAT 
GOTONG ROYONG. 

MEMUTUSKAN: 

Mendengar: 
Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia; 

Membaca e. .~ .. v.. .--~~- :·~n :~. 
Surat '· Pelak.sana ''fimpinan · Dewan· Perwakitan· · Rakyat; Gotoag 
Royong tanggal 10 Mei 196~ 1'1~· C 2.0l/k/944 tentang usul per 
ubahan Peraturan Tata .tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong; · ' ·. 

p 
Menimbang: 

bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan Undang-undang 
Dasar 1945, dipandang perlu untuk meninjau usul Pelaksana 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tersebut 

. dal~ s:'1ratnyat~ JO Mei 1966 No. C 2.01/k/944; 

Mengingat: 
1. Pasal 4 ayat (1) jo, pasal 19 sampai dengan pasal 22 Undang 

undang Dasar 1945; 
2. Pasal ll clan IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945; 
3. Pasal 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No -. 4 tahun 

1960 ten tang Dewan Perwakilan Rakyat Goforig Royorig; 
. ~ ·, - . r .• 

, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 7,TAHUN 1966 

tetang 

PERATURANTATATERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATGOTONG ROYONG. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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LE:MBARAN NEGARA TAHUN 1966 No. 20. 

.MOHD. ICHSAN 

Diundangkan di Jakarta 
p ada tanggal 16 1\Jei 1966 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA, 
ttd . 

SUKARNO 

Ditetapkan di] akarta 
pada tanggal lE Mei 1966. 

PRESIDEN REPUBLIK INDO~ESIA 
ttd, 

Pasal 3. 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. 

Agar supaya se tiap orang dapat mengetahuinya rnemerintahkan peng 
undangan Peraturan Presiden ini dcngan penernpatannya dalam lembar 
an Negara Republik Indonesia. 

Pasal 2. 
Menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 

untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Tata-tertibnya sendiri 
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945. 

Rakyat Gotong Royong untuk merubah Peraturan Tata-tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang berlaku sekarang; 

(2) Mencabut Peraturan Presidcn Republik Indonesia No. 32 
tahun 1964 dan segala peraturan yang bertcn tangan dengan Peraturan 
Prcsiden ini; 
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( Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
No. 31 /DPR-GR/IV /65-66 ) 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 
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Menimbang: 
bahwa Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan 
Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong telah di 
cabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No; 7 tahun 
1966 sehmgga "perlu disusun Peraturan Tata-Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong yang baru dalam rangka me 
laksanakan jiwa Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan 
konsekuen; 

Mengingat: 
1. Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang 

Kembali kepada UUD-1945 tanggal 5 Juli 1959; ·· 
2.' 'Yenetapan Presiden RI. No. 4 tahun 1960 tentang susunan Dewatl 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong: 
3. Surat Perintah Presiden kepada Let. Jen. Suharto tanggal 11 M~t 

1966; 
4. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

No. 7 tahun 1966 tentang Peraturan Tata-Tertib DewanPerwakilan 
Rakyat Gotong Royong; 

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Ne. ·VIII/ 
MPRS/1965 ten tang prinsip-prinsip Musyawarah untuk muf akat, 

Memperhatikan : 
1. Rancangan Tata-Tertib hasil Panitia Tata-Tertib yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada rapat pleno. 
tanggal 1 7 Mei 19 66; 

2. Pendapat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemu 
. kakan oleh para Wakil Golongan-golongan dalam' Dewan Perwakil 

an Rakyat Gotong Royong. 

Dewan Perwaldlan Rakyat· Gotong Royong dalam rapat pleno ter 
buka pada tanggal4Juli 1966t 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

No. 31/DPR-GR/IV/65-66 
ten tang 

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERW.AKILAN 
RAKYAT GOTONG ROYONG 
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Pasal 1. 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah Lembaga 

Negara yang bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang 
undang seperti termaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) j o. pasal-pasal 20, 21, 
22 dan 23 Undang-undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. 

{2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong melakukan peng 
awasan atas tiridakan-tindakan Pernerintah dengan usaha-usaha seperti 
berikut : 
a. mengajukan pertanyaan; 
b. merninta keterangan; 
c, mengadakan penyelidikan; 
d. mengajukan amandemen; 
e. mengajukan usul pernyataan pendapat atau usul-usul lain; 
f. menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh Undang-undang. 

(3) Pcnjelasan-penjelasan lebih lanjut mengenai usaha-usaha yang 
disebut dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut di atas, diberikan dalam BAB 
VIII Peraturan Tata-Tertib ini, 

(4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong di depan Kepala Negara khusus untuk meng 
arnbil sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Rumusan 
sumpah/janji berbunyi seperti tercantum dalam lampiran Peraturan 
Tata-Tcrtib ini, 

BAB I. 
TENT ANG KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN WEWENANG 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTO.NG ROYONG 

PERA TU RAN TAT A TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

.Menetapkan : 
Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

seperti di bawah ini. 

ME'.\'1UTUSKAN 



BAB II. 
TENTANG PELAKSANAAN lllKMAT KEBIJAKSANAAN 

DALAM PER."1USYAWARA TAN/PERWAKILAN 

Pasal 2. 
(1) Pelaksanaan Hikmat Kebijak.sanaan dalam Permusyawaratan/ 

Perwakilan ditujukan ke arah terlaksananya MUSY AWARAH untuk 
MUFAKAT. 

(2) Musyawarah untuk Mufakat tidak mengutamakan quorum, 
tetapi mengutamakan ikut sertanya unsur-unsur utama dalam musya 
warah serta pengkal tolaknya adalah apriori persatuan dan bukan 
pertentangan antara peserta. 

(3) Di dalam musyawarah para anggota mendapat kesempatan 
yang wajar mengemukakan · pendapat dan pikirannya dengan meng· 
indahkan keselamatan Negara dan Revolusi, kepentingan Rakyat, 
kepribadian Bangsa, kesusilaan dan pertanggungan jawab kepada 
TUHAN YANG MAHA ESA serta menginsyafi akan kedudukan sebagai · 
alat Revolusi yang sedang berjuang guna mengemban dan melaksana 
kan AMANAT PENDERITAAN RAKYAT. 

(4) Penjelasan-penjelasan selanjutnya mengenai musyawarah dan 
mufakat tercantum dalarn Lampiran ll Peraturan Tata-Tertih ini. 

Pasal 3. 
( 1) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para 

anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah di· 
pandang cukup diterima sumbangan pendapat dan pikiran bagi penye 
lesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, maka pimpinan meng 
usahakan agar musyawarah segera dapat mencapai mufakat yang 
bijaksana. 

(2) Untuk mencapai apa yang dimaksud oleh ayat (1) pasal ini, 
maka pimpinan ataupun panitia yang diberi tugas untuk itu, wajib 
menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan kebulatan 
pendapat untuk disyahkan oleh musyawarah. 

Pasal 4. 
(1) Apabila dalatn sesuatu permusyawaratan tidak tercapai mufa 

kat, maka musyawarah mengam.bil kebijaksanaan dengan menem.puh 
jalan : 
a. persoalan itu ditangguhkan pembicaraannya, 
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Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan/atau Wakil-wakil 
Ketua yang baru terpilih mengangkat sumpah/janji menurut agamanya 
masing-masing di depan Kepala Negara. 

Rumusan sumpah/janji berbunyi sebagai yang tercantum dalam 
lampiran I Peraturan Tata-Tertib ini. 

Pasal 7. 
( 1) Ketua dan wakil-wakil Ketua bertugas penuh di gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan ketentuan bahwa pada per 
mulaan tahun sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong tentang tugas dan pembagian Kerja Ketua clan Wakil 
wakil Ketua. 

(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh 
Wakil-wakil Ketua bergiliran. Apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua ber 
halangan, maka untuk mernimpin rapat mereka diwakili oleh anggota 
yang tertua umumya. 

Pasal 6. 

Pasal 5. 
Pencalonan dan pernilihan Ketua clan Wakil-wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong diatur seperti tercantum dalam 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong No. 30/DPRGR/ 
IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966. (Lampiran III Peraturan Tata-Tertib 
ini). 

b. persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk mengambil kebijak 
sanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentang 
an. 

c. persoalan itu ditiadakan. 
(2) Apabila di da1am sesuatu permusyawaratan tidak dicapai mufa 

ka t mengenai penganjuran seseorang, mengenai persoalan-persoalan 
Nasional yang sangat penting clan urgen rnaka diadakan pernungutan 
suara secara rahasia dan tertulis atas sistim suara terbanyak. 

(3) Tafsiran mengenai sifat "nasional yang sangat penting dan 
urgen" itu ditetapkan lebih dahulu oleh Musyawarah secara rahasia 
dan diterangkan secara tertulis. 

(4) Untuk pelaksanaan apa yang disebut dalam ayat (2) clan ayat 
(3) Pasal ini diperlukan quorum. 

BAB III. 
TENT ANG KETUA DAN WAKIL KETUA 
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Kewajiban Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong yang terutama ialah: 
a. Merancang tugas dan pembagian Kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong seperti tersebut dalam 
pasal 7 ayat ( 1 ). 

b. Bersama-sama dengan Panitia Musyawarah mengatur pekerjaan 
Dewan Perwak.ilan Rakyat Gotong Royong, termasuk menetapkan 
Acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk 
suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan acara, 

c. Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan 
menjaga ketertiban dalam rapat, menjaga supaya Peraturan Tata 
Tertib ini .diturut dengan saksama, memberi izin untuk berbicara 
dan menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan 
tidak terganggu. 

d .. Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan. 
e. Menjalankaa keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Ryong. 
f. Sedikitnya sekali sebulan mencatumkan persoalan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam acara rapat Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

g. Mengadakan konsultasi dengan Presiden pada setiap waktu. 
Pasal 9. 

( 1) Selama perundingan Ketua hanya dapat berbicara untuk me 
nunjukkan duduk Perkara yang sebenamya atau untuk mengembalikan 
perundingan itu kepada pokok pembicaraan, apabila perundingan itu 
menyimpang dari pokoknya. ' -, 

(2) Apabila Ketua "hendak turut berbicara tentang hal yang di 
rundingkan, maka ia sementra meninggalkan tempat duduknya dan ia 
kembali sesudah habis berbicara, dalam hal demikian jabatan Ketua 
rapat untuk sementara diatur menurut cara ·yang dimuat dalam 
pasal 7 ayat (2). 

Pasal 8. 

(3) Ketentuan-ketentuan pada avat (2) berlaku juga, apabila Ketua, 
Wakil-wakil Ketua meletakkan jabatannya atau meninggal dunia. 

(4) Apabila jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua menjadi lowong, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong secepat-cepatnya 
mengadakan pemilihan Ketua dan Wak.il-wakil Ketua sesuai dengan ke 
tentuan dalam Pasal 5. 
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Pasal 13. 
Kelornpok-kelompok berkewajiban: 
a. melakukan pernbicaraan atas rancangan Undang-undang, Usu! Ini 

siatif Rancangan Undang-undang, ~ ota Keuangan, Anggaran Belanja 
clan lain-lain pokok pembicaraan. 

b, memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong dan Pimpinan Golongan mengenai semua 
hal yang dianggapnya perlu atau yang dianggap perlu oleh Pimpinan 

Pasal 11. 
( 1) Golongan-golongan tersebu t dalam pasal I 0 tcrdiri dari Kelom 

pok-kelornpok. 
(2) Kelompok-kelompok yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di 

atas adalah Partai-partai Politik dan sub-sub Golongan Karya yang telah 
ada. 

(3) Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
harus menjadi anggota Kelompok. 

Pasal 12. 
(1) Pimpinan Golongan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong mengcnai susunan Pimpinan Golongan, Kelom 
pok serta anggota-anggotanya dan mcmberitahukan tiap-tiap perubahan 
yang terjadi dalam Golongan dan Kelompok. 

(2) Pemilihan Pimpinan Golongan/Kclompok di atur oleh Golong 
an/Kelompok masing-rnasing. 

Pasal 10. 
Guna keperluan pcmbulatan kata mufakat yang mencerminkan 

azas kegotong-royongan dalam rangka musyawarah untuk mufakat 
seperti tercantum dalam BAB II Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong mempunyai Golongan-golongan Musyawarah yang terdiri dari: 
a. Golongan Nasionalis, 
b. Golongan Islam, 
c. Golongan Kristen/Katolik, 
d. Golongan Karya. 

BAB IV. 
TENT ANG GOLONGAN-GOLONGAN DAN 

KELO~lPOK-KELOMPOK. 
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§ 1. Panitia Musyawarah. 
Pasal 17. 

Panitia Musyawarah adalah Badan Musyawarah dalam Dewan Per 
wak.ilan Rakyat Go tong Royong yang berkewajiban: 
a. mengadakan persiapan-persiapan, pertimbangan-pertimbangan, pem 

bicaraan-pembicaraan guna melaksanakan musyawarah untuk men- 

BAB V. 
TENTANG BADAN·BADAN PERLENGKAPAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 
Pasal 16. 

Untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban, Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mempunyai badan-badan perlengkapan seperti 
tersebut di bawah ini: 

a. Panitia Musyawarah; 
b. Panitia Rumah-Tangga; 
c. Komisi-kornsi; 
d, Panitia Anggaran; 
e. Panitia Khusus; 
f. Sekretariat, 

Pasal 15. 
Dalam melakukan tugasnya, Pimpinan Golongan clan Pimpinan Ke 

lompok mendapat bantuan yang bersifat teknis-administratif dari 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 14. 
Golongan-golongan berkewajiban: 
a. mengkoordinir dan mernbulatkan pendapat mengenai persoalan 

persoalan yang dihadapi oleh Kelompok-kelompok untuk maksud 
maksud tersebut dalam pasal-pasal 10 dan 13 di atas, 

b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengenai semua hal yang dianggapnya 
perlu atau dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pimpinan Golongan 
pada pertemuan-pertemuanjrapat-rapat yang khusus diadak.an 
untuk maksud itu. 
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Pasal 19. 
Untuk menetapkan acara-cara kerja DPR-GR, dan hal-hal lain yang 

dianggap perlu oleh Pimpinan DPR-GR, Ke tua-ketua Komisi atau Wakil 
nya dapat diminta hadir pada rapat-rapat Panitia Musyawarah guna 
memberikan pertimbangannya. 

Pasal 18. 
(1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua DPRGR sebagai anggota 

merangkap Ketua, para Wakil Ketua DPRGR, para Ketua Golongan dan 
wakil-wakil Kelornpok sebagai Anggota. 

(2) Perwakilan Kelornpok yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di 
atas diatur sebagai berikut: 
a. Kelompok-kelompok yang beranggota sampai dengan 10 orang 

mempunyai seorang wakil ; 
b. Kelompok-kelornpok yang beranggota 11 s/d 20 orang mempunyai 

2 (dua) orang wakil; 
c, Kelompok-kelompok yang beranggota 21 s/d 30 orang mempunyai 

3 (tiga) orang wakil; 
d. Kelompok-kelompok yang beranggota 31 ke atas orang mempunyai 

4 ( ernpat] orang wakil, 

capai mufakat seperti yang dikehendaki oleh BAB II Peraturan 
Tata-Tertib ini; 

b. menetapk an acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong untuk suatu sidang atau scbagian dari suatu sidang dengan 
tidak mengurangi hak Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong 
untuk mengubahnya: 

c. bermusyawarah dengan Pr esiden mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan penetapan acara serta pelaksanannya, apabila hal itu di 
anggapnya perlu a tau apabila dianggap perlu oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong a tau apabila diminta oleh Presiden; 

d. memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan acaara kepada 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, apabila hal itu 
dianggapnya perlu atau apabila Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong meminta pertimbangan itu; 

e. mengusahakan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 22 ayat { 2) 
Undang-undang Dasar. 
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Pasal 21. 
( 1) Panitia Rumah-Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong sebagai anggota merangkap, para Wakil Ketua 
dan sekurang-kurangnya smbilan orang· lainnya sebagai anggota, yang 
setelah mendengar keinginan kelompok-kelompok atas usul Ketua di 
tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong. 

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwailan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat seorang Ketua Harian dan be 
berapa orang Wakilnya dari antara anggota-anggota Panitia Rumah 
Tangga di luar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 2. Panitia Rumah Tangga. 
Pasal 20. 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membentuk pada tiap 
tiap tahun sidang di antara anggota-anggotanya suatu Panitia Rumah 
Tangga, yang berkewajiban: 
a. memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanja Dewan Perwakil 

an Rakyat Gotong Royong yang disiapkan oleh Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan setelah disetujui olehnya, 
meneruskan rancangan sementara Anggaran Belanja itu kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapat per· 
setujuannya selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli dari tahun 
dinas sebelumnya. , 

b. memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong untuk melancarkan segala urusan 
kerumah-tanggan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong mengenai pengangkatan dan pemberhentian pe- 
gawai-pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong Golongan F IV ke bawah; 

d. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kewajib 
an yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong; 

e. memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong tentang pekerjaannya pada tiap-tiap pennulaan 
masa-persidangan. 
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Pasal 25. 
Kewajiban Komisi-kornisi ialah: 

Pertama: 
Melakukan pemeriksaan p ersiapan terhadap rancangan Undang 

undang sesuai dcngan bunyi pasal 41 dan 44 yang masuk urusan Komisi 
masing-masing. 

Kedua: 

Pasal 24. 
( 1) Pimpinan Kornisi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong atas pcrtimbangan Parii tia Musyawarah. 
(2) Sebelum diadakan penetapan Ketua, rapat Komisi yang pertarna 

dipimpin oleh Ketua/Wakil kctua lama atau oleh seorang Anggota 
Komisi yang tertua urnurnya. 

§ 3. Komisi-kornisi. 

Pasal 22. 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong mempunyai Kornisi 

komisi, yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

(2) Komisi-komisi mernpunyai lapangan pekerjaan yang masmg 
masing meliputi bidang/bidang-bidang pekerjaan Pemerin tah. 

Pasal 23. 
(1) Jumlah anggota Kornisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Per 

wak ilan Rakyat Gotong Royong serelah mendengar pertimbangan 
Panitia Musyawarah. 

(2) Ssunan Anggota Kornisi ditetapkan olch Pirnpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong dengan memperhatikan pertimbangan 
Kelompok-kclompok. 

(3) Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Ke 
cuali Ke tu a dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong diwajibkan menjadi Anggo ta Komisi. 

(4) Sernua perrnintaan yang berkepentingan untuk pindah ke Iain 
Kornisi diputusk an oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Ang 
gota lain Komisi, akan tctapi bolch menghadiri rapat Komisi lain segagai 
peninjau. 
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a. Membantu sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong; 

b. Membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
Presiden dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaannya 
terutama mengenai Anggaran Belanja dalam hal-hal yang masuk 
urusan Komisi masing-masing; 

c. Mendengar suara rakyat (public hearing) dalarn hal-hal yang masuk 
urusan Komisi masing-masing antara lain dengan jalan memperhati 
kan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dan menerima pihak-pihak yang berkepentingan; 

d. Mengadakan rapat kerja dengan Presiden untuk mendengarkan ke 
terangannya atau mengadakan pertukaran pikiran ten tang tindakan 
tindakan yang sudah atau akan dilakukan oleh Menteri-menteri 
yang bersangku tan. 

e. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
usul-usul Rancangan Undang-undang atau usul-usul dan laporan 
laporan tentang soal-soal yang tennasuk lain urusan Komisi masing 
masmg; 

f. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal-hal yang dianggap 
perlu untuk dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong; 

g. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Presiden; 
h. Mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh Ko 

misi dan yang anggaran Belanjanya diatur dalam Anggaran Belanja 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan ketentuan 
bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Ketua Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong dan Komisi, maka keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royonglah yang menentukan, 

§ 4. Panitia Anggaran. 
Pasal 26. 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membentuk di antara 
Anggota-anggotanya suatu Panitia Anggaran untuk selama masa jabatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang berkewajiban: 
a. Mengikuti penyusunan rancangan Anggaran Belanja dari semula 

dengan jalan mengadakan hubungan dengan Departemen-departe 
men yang bersangkutan; 

b. Memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
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Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang Anggota 
terrnasuk seorang Ketua, yang atas usul Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong, setclah mendengar keinginan Kelompok 
kelompok, ditetapkan oleh Dewan Perwak ilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 30. 
Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan 

tentang tugas kewajibannya dan ten tang lamanya waktu menyelesaikan 
tugas kewajiban itu. 

Pasal 29. 

( 1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong sebagai Anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua, 
clan sekurang-kurangnya delapan orang Anggota lain sebagai Anggota 
yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong dengan memperhatikan pertimbangan Kelompok-kelompok. 

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat seorang Ke tua Harian clan be 
berapa orang Wakilnya dari Anggota-anggota Panitia Anggaran di luar 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 5. Panitia Khusus. 
Pasal 28. 

Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong, jika menganggap perlu, 
dapat membentuk suatu Panitia Khusus untuk mclakuk an perneriksaan 
persiapan terhadap suatu Rancangan Undang-undang ataupun m elaku 
k an tugas lain. 

Pasal 27. 

Royong mengenai No ta Keuangan dan rancangan Anggaran Belanja 
yang cliajukan oleh Presiden Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong; 

c. Mengiku ti pelaksanaan Anggaran Belanja setelah disyahkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong clan mengajukan pen 
dapatnya atas rancangan perubahan Anggaran Belanja yang diajukan 
oleh Presidcn; 

cl. Meneliti pertanggungan-jawab Anggaran Belanja clan memberikan 
pendapatnya k epada Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong; 

e. Mernberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 
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Pasal 37. 
Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum dan pejabat-pejabat 

lain yang berpangkat F. V ke atas diangkat clan diberhentikan oleh 
Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Rumah Tangga. 

Pasal 36. 
Pimpinan Sekretariat diserahkan kepada seorang Sekretaris Umum 

yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong ten tang pekerjaan yang dipikulkan kepadanya. 

Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang 
Wakil Sekretaris Umum. 

Pasal 35. 
Kebijaksanaan dan garis-garis umum mengenai Organisasi, tugas dan 

Tata-kerja Sekretariat Ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan 
dari Panitia Rumah-Tangga, 

§ 6. S e k r e t a r i a t. 

Pasal 34. 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berkewajib 

an melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dan menyelenggarakan urusan perundang-undangan 
dan urusan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

Pasal 31. 
( 1) Hasil Pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong. 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan cara 

mempergunakan basil pekerjaan Panitia Khusus. 
Pasal 32. 

Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Kom.isi tentang rapat-rapat 
berlaku juga bagi Panitia Khusus. 

Pasal 33. 
Panitia Khusus dibubarkan setelah tugasnya dianggap selesai 
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§ 2. Tingkat-tingkat Pernbicaraan, 

Pasal 40. 
Sctelah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah hari dan wak tunya, 

maka Kelompok-kelompok dalam pembicaraan tingkat I mengadakan 
rapat-rapat guna melakukan perneriksaan-persiapan. 

Pasal 39. 
{l) Semua usu} Presidcn, berupa Rancangan Undang-Undang dan 

usul-usul lain yang disamp aikan dcngan amanat Presiden kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong sesudah oleh Sekretariat diberi 
:\" omor pokok dan nomor surat diperbanyak clan dibagikan kepada para 
Anggota. 

(2) Terhadap sernua usul terrnak sud dalam ayat {l) dilakukan pern- 
bicaraan berturu t-turut dalam: 

rapat-rapat Kclompok (tingkat I), 
rapat-rapat Komisi (tingkat II), 
rapat pkno terbuka (tingkat III), 
rapat-rap ar Golongan (tingkat IV), 
rap at-rap at Kornisi ( tingkat V), 
r ap at pleno terbuka (tingkat VI), 

kccuali kalau Panit ia Musyawarah mcnentukan lain. 
(3) Pemb icaraan Tingkat II clan V termaksud dalarn ayat (2) dapat 

pula diadakan dalam rapat Gahungan Komisi atau dalam suatu Panitia 
Khusus terrnak sud dalam pasal 28 sampai dengan Pasal 33, apabila 
dianggap perlu oleh Panitia Musyawarah. 

§ I. Ketcntuan-kctentuan Urnum, 

Pasal 38. 
( 1) Presidcn dapat menguasakan kcpada Men teri-rnen teri un tuk me 

lakukan sesuatu yang mcnurut Peraturan Tata-Tertib ini dilakukan oleh 
Presiden. 

(2) Para Menteri mernenuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong untuk menghadiri musyawarah yang diadakan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong clan Badan-badan per 
lengkapann ya. 

BAB VI. 
TENTANG PEMBENTLKAN UNDANG-UNDANG 
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Pasal 42. 
( l) Sesudah selesai pemeriksaan persiapan tehnis oleh Komisi 

komisi, maka pembicaraan Tingkat III dilakukan dalam rapat pleno ter 
buka. 

(2) Dalam rapat pleno ini para anggota wakil-wakil Kelompok 
atau Golongan diberi kesempatan mengadakan pemandangan umum 
dan pada kesempatan ini Pemerintah sekaligus dapat memberikan tang 
gapan terhadap pemandangan umum para Anggota. 

Pasal 43. 
Rapat-rapat Golongan-golongan pada pembicaraan tingkat IV mem 

pelajari serta menyimpulkan hasil pembicaraan tingkat III guna dijadi 
kan bahan dalam musyawarah selanjutnya oleh para Anggota, 

Pasal 44. 
(!) Dalarn Pembicaraan Tingkat Vt Komisi, Gabungan segenap 

Komisi, mengadakan musyawarah. 
(2} Musyawarah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan ber 

sama-sama dengan Pemerintah, 
(3) Dalam musyawarah ini para anggota Komisi-komisi yang ber 

sangkutan dan Pemerintah dapat mengadakan perubahan-perubahan, 
(4) Anggota-anggota dari Komisi-komisi lain dapat mengajukan 

usul-usul perubahan secara tertulis melalui Pirnpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. Usul-usul itu harus ditandatangani oleh se 
kurang-kurangnya 5 orang Anggota. 

Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat clan diperbanyak, 
usul-usul perubahan itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Go tong Royong kepada Anggota-anggota Komisi/Komisi-komsi 
yang bersangkutan dan Pemerintah, untuk dimusyawarahkan, 

(5) Pimpinan Komisi atau dalam hal rapat Gabungan Komisi, Pim 
pinan Komisi yang banyak hubungannya dengan persoalan yang di 
bicarakan, harus secara aktif memimpin musyawarah sampai tercapai 
kata mufakat, 

. Pasal 41. 
Setelah selesai pemeriksaan persiapan dalam Kelompok-kelompok, 

maka dalam pembicaraan Tingkat II dilakukan pemeriksaan persiapan 
secara tehnis dalam rapat Komisi/rapat Gabungan Komisi atau dalam 
suatu Panitia Khusus, dalam rapat mana Pemerintah memberikan pen 
j elasan tambahan. 
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§ 3. Catatan, Risalah, Laporan, Nota Perubahan 
dan Naskah Baru. 

Pasal 47. 
Mengenai pernhicaraan tingkat III dan VI dalam rapat-rapat pleno 

termasuk dalam pasal-pasal 42 clan 45 serta pembicaraan tingkat II dan 
V dalam rapat Komisi/Gabungan Kornisi termasud dalam pasal-pasal 41 
dan 44 dibuat risalah tulisan cepat. 

Pasal 48. 
(1) Mengnai pembicaraan Tingkat I dan IV dalam Kelornpok-kelom 

pok dan Golongan-golongan tcrmaksud dalam pasal-pasal 40 dan 43 di 
buat cata tan. 

(2) Untuk mernbuat catatan itu kelompok-kelompok clan Golong 
an-golongan dibantu oleh scorang atau Iebih pegawai Sekretariat. 

Pasal 49. 
( 1) Sebelum memulai pembicaraan tingkat II dan V kornisi-komisi 

yang bersangkutan menunjuk seorang atau lebih di antara anggota 
anggotanya sebagai Pelapor. 

Pasal 46. 
(1) Jika pernbicaraan atas sesuatu rancangan Undang-undang me 

nurut pcndapat Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada suatu 
Panitia Khusus, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong memben tuk suatu Panitia Khusus. 

(2) Ketentuan-ketcntuan dalam pasal 41 dan 44 berlaku juga untuk 
pembicaraan oleh Panitia Khusus. 

(6) Apabila dalam musyawarah tersebut di atas tidak dapat tercapai 
kata mufakat, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong membawa persoalannya ke dalam rapat Panitia Musyawarah 
untuk menjalankan kebijaksanaan lain untuk mencapai kata mufakat, 
sesuai dengan prosedure seperti tercantum dalam BAB II. 

Pasal 45. 
Apabila pembicaraan Tingkat V dapat diselesaikan dengan men 

dapat kata mufakat, maka pembicaraan tingkat VI dalam rapat pleno 
terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil ke 
putusan, setelah para jurubicara Kelompok atau Golongan mengucap 
kan kata-kata terakhir. 
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Pasal 53. 
(1) Jika . Presiden berdasarkan pembicaraan di dalam Konlisi/ 

Gabungan Komisi menganggap perlu untuk perubahan pada naskah 
Rancangan Undang-undang, maka Presiden menyampaikan Nota 
Perubahan atas rancangan Undang-undang tersebut atau naskah 

(2) Tentang Pembicaraan dalam Komisi/Gabungan Komisi dibuat 
catatan oleh pegawai Sekretariat, 

(3) Setelah catatan sementara dikoreksi oleh para pembicara m.aka 
dibuat catatan tetap yang memuat: 
a. Tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat; 
b. nama-nama yang hadir; 
c. nama-nama pembicara dan pendapatnya masing-masing, 

(4) Catatan rapat Komisi/Gabungan Komisi termaksud dalam ayat 
(3) dibuat rangkap dua dan setelah diketahui oleh Ketua dan pelapor/ 
Pelapor-pelapor disediakan bagi para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong serta Menteri-Menteri yang bersangkutan dan 
disimpan di Sekretariat. Catatan itu tidak boleh diumumkan. 

Pasal 50. 
{1) Di samping catatan termaksud dalam pasal 48 oleh Pelapor 

pelapor bersama-sama Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi dengan 
bantuan pegawai Sekretariat dibuat laporan Komisi/Gahungan Komisi 
yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam waktu 
seminggu sesuai catatan termaksud dalam pasal 48 selesai. 

(2) Di dalam laporan itu tidak dimuat nama-nama pembicara, 
(3) Laporan itu ditanda-tangani oleh Ketua rapat, Komisi/Gabung 

an Komisi dan pelapor/Pelapor-pelapor yang bersangkutan. 
Pasal 51. 

( 1) Laporan Komisi/Gabungan Komisi, setelah diberi nomor pokok 
dan nomor surat oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan ke 
pada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan 
Presiden, 

(2) Laporan itu dapat diumumkan, 
"Pasal 52. 

Setelah Laporan Komisi/Gabungan Komisi disampaikan kepada 
para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Presiden, 
pemerik.saan persiapan dianggap selesai. 
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Pasal 56. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan di 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada kesempatan 
sidang pcrtama, setelah disampaikan dengan Amanat Presiden dalam 
bentuk Rancangan Undang-undang ten tang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang, 

Pasal 57. 
(1) Setelah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong diberi nomor pokok dan nomor surat, Rancangan Undang 
undang tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
undang termaksud dalam pasal 5 6 diperbanyak dan dibagikan kepada 

Rancangan Undang-undang baru seluruhnya, apabila perubahan itu 
melipu ti ban yak bagian-bagian/pasal-pasal. 

(2) Nota perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat (1) 
itu, setelah diberi nomor p okok dan nomor surat oleh Sekrerariat, 
segera diperbanyak clan disarnpaikan kepada para Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 54. 
( 1) Jika Komisi/Gabungan Komisi menganggap perlu untuk meng 

adakan perneriksaan-persiapan ulangan at aupun lanjutan atas Ran 
cangan Undang-undang yang menjadi pokok pernbicaraan, maka Pim 
p inan Komisi/Gabungan Kornisi segcra mengusulkan kepada Panitia 
Musyawarah, agar penetapan hari dan waktu untuk perneriksaan 
persiapan ulangan/lanju tan itu. 

(2) Ketentuan-ketentuan tentang perneriksaan-persiapan Komisi/ 
Gabungan Kornisi berlaku juga untuk pemeriksaan-persiapan ulangan 
ataupun lanjutan. 

§ 4. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
menjadi Undang-undang 

Pasal 55. 
Dalam menetapkan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang 

undang, Pemerintah sekurang-kurangnya mernberitahukan dan men 
dcngar <lulu pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong tentang isi maksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
undang yang akan ditetapk an itu, 
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Pasal 59. 
(1) Selama suatu usul inisiatip belum diputuskan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong para pengusul berhak menariknya 
kembali atau mengajukan perubahan, 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
disampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dan Pemerintah dan harus ditanda tanganioleh semua 
penanda-tangan rancangan usul inisiatip itu. 

Pasal 58. 
(1) Suatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para 

Anggota berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar {rancang 
an usul inisiatif] harus disertai memori penjelasan.dan ditanda tangani 
oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota. 

(2) Rancangan usul inisiatif itu disampaikan secara tertulis kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(3) Dalam rapat yang berikut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong memberi tahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Go tong Royong ten tang masuknya rancangan usul inisiatip itu. 

(4) Rancangan usul inisiatif yang dimaksud, setelah oleh Sekretariat 
diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan 
kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta 
dikirim kepada Presiden. 

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para Penglisul diberi ke 
sempatan memberikan penjelasan mengenai rancangan usul inisiatip 
nya. 

(6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentu 
an dalam pasal-pasal 40 sampai 45 dengan pengertian bahwa : 
a, penjelasan-penjelasan diberikan oleh para pengusul inisiatip; 
b. pembicaraan dilakukan secara musyawarah dengan para pengusul 

inisiatip dan Pemerintah. 

§ 5. Mengajukan Rancangan Undang-undang Usul [nisiatif 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 
(2) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan 

dalam pasal-pasal 40 sampai 45. 
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Pasal 63, 
(1) Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Belanja, dan Pendapat 

Panitia Anggaran yang dimaksud dalam pasal 62 disampaikan kepada 
segenap Anggota untuk dibahas. 

(2) Terhadap pennyelesaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggar 
an Belanja digunakan ketentuan-ketentuan seperti yang berlaku bagi 
penyelesaian Rancangan Undang-undang. 

Pasal 61. 
Agar Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat melakukan 

haknya mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(yang dalam pasal-pasal Iain Peraturan Tata-Tertib ini disebut Anggaran 
Belanja) sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang 
Dasar, maka setiap tahun Presiden mengajukan Nota Keuangan dan 
Rancangan Anggaran Belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Go tong 
Royong sebelum tanggal 1 7 Agustus dari tahun yang mendahului 
tahun dinas Anggaran Belanja terse but. 

Pasal 62. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong menyerahkan 

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Belanja kepada Panitia 
Anggaran, agar Panitia tersebut memberikan pendapatnya, 

BAB VII. 
TENTA:\1'G PENETAPAN AXGGARAN BELANJA 

oPR ·RI 

Pasal 60. 
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyetujui 

Rancangan usu! inisiatip, maka rancangan itu menjadi usu! inisiatip 
rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
clan dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan. 

{2) Bilamana Presiden tidak mengesahkan rancangan Cndang 
undang tersebut, Presiden memberitahukannya kepada Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong disertai alasannya. 

{3} Selama sesuatu usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong belum disahkan oleh Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhak menariknya kem 
bali. 
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Pasal 69. 
(1) Selain hak-hak/wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong sebagai tercantum dalam BAB I pasal 1 ayat (1), 
maka hak-hak/wewenang dan tugas lainnya adalah sebagai berikut : 
a. mengajukan pertanyaan; 
b., meminta keterangan; 

§. 1. Ketentuan-ketentuan Umum 

BAB VIII. 
TENTANG HAK-HAK DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

Pasal 65. 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyerahkanjuga ke 

pada Panitia Anggaran untuk meneliti penyusunan pertanggunga.lljawab 
Anggaran dan laporan Badan Pemeriksa Keuangaµ untuk kemudian 
menyampaikan pendapatnya mengenai hal itu. . 

Pasal 66. 
Pendapat Panitia Anggaran di dalam penelitiannya terhadap penyu 

sunan pertanggungan jawab Anggaran dan terhadap laporan Badan 
Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Panitia Musyawarah. 

Pasal 67. 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengundang 

Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan tambahan 
tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, di 
mana para Anggota Wakil Kelompok diberi kesempatan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan, yang dijawab oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

· Pasal 68. 
Akhimya Panitia Musyawarah menetapkan rapat Pleno 'untuk 

keperluan pengesahan pendapat Panitia Anggaran ten tang Iaporan 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal.64. 
Rancangan perubahan Anggaran Belanja diselesaikan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotbng Royong menurut ketentuan-ketentuan 
dalam pasal 61 dan 62. 
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§ 3. Meminta Keterangan 
Pasal 72. 

(1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengaJu 
kan usu] mernin ta keterangan kepada Presiden. 

§ 2 .. Mengajukan Pertanyaan 

Pasal 70. 
( 1) Setiap Anggota perseorangan dapa t mengajukan pertanyaan 

pertanyaan kepada Presiden. 
(2) Pertanyaan itu harus disusun singkat serta jelas clan disampai 

kan k epada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan 
tertulis. 

(3) Apabila dipandang perlu, Ketua dapat merundingkan, dengan 
penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan itu. 

(4) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong meneruskan 
pertanyaan-pertanyaan itu kepada Presidcn disertai pcrrnintaan agar 
supaya mendapat jawaban dalam waktu yang scsingkat-singkatnya. 

Pasal 71. 
(1) Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

menuru t ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 oleh Presiden disampai 
kan dengan tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan. 

(2) Pcnanya dapat mcrnin ta supaya pertanyaan dijawab dengan 
lisan. Apabila Prcsiden mernenuhi permintaan itu, maka penanya dalam 
rapat yang ditentukan untuk itu, dapat mengemukakan lagi dengan 
singkat penjelasan ten tang pertanyaannya, supaya Presiden dapat mem 
berikan keterangan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di 
dalam pertanyaan itu, 

c. mengadakan penyclidikan; 
d. mengajukan amandemen; 
e. mengajukan usul perrivataan pendapat atau usul-usul lain; 
f. menganjurkan seseorang. 

(2) Yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah mcngajukan 
anjuran calon untuk rnengisi sesuatu jabatan, jika hal dcmikian 
ditcntukan oleh Undang-undang. 

(3) Usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) diadakan menurut 
ketentuan-ketcntuan dalam pasal-pasal yang berikut. 
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Pasal 75. 
(1) Atas permintaan pengusul atau sekurang-kurangnya sepuluh 

orang Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat 
menyatakan pendapatnya terhadap jawaban Presiden, 

(2) Untuk keperluan itu pengusul atau sepuluh orang anggota 
termaksud dalam ayat (1) mengajukan usul pernyataan pendapat, 

Usul pemyataan pendapat itu diselesaikan menurut ketentuan 
ketentuan dalam § 7 BAB ini.. 

(3) Jika sesudah jawaban Presiden termaksud dalam pasal 74 
ayat (2) tidak diajukan sesuatu usul pemyataan pendapat, maka pem 
bicaraan mengenai keterangan dinyatakan selesai oleh Ketua, 

Pasal 74. 
(1) Mengenai keterangan Presiden tersebut dalam Pasal 73 ayat 

(4) diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan, baik ke 
pada pengusul maupun kepada Anggota-anggota lainnya, untuk mem 
berikan pemandangannya 

(2) Atas pemandangan-pemandangan para pengusul dan para 
Anggota lainnya Presiden mernberikan jawabannya.. 

( 1) Usu! yang dimaksudkan dalam pasal 72 setelah oleh Sekretariat 
diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak da.n dibagikan 
kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan 
dikirimkan kepada Presiden, 

(2) Dalam Rapat Panitia Musyawarah yang berikut para pengusul 
diberi kesempatan memberikan penjelasan tentang usulnya. 

(3) Setelah mendengar penjelasan para pengusul yang dimaksud 
dalam ayat (2) Panitia Musyawarah menentukan hari dan waktu bila 
mana permintaan keterangan itu diadakan. 

(4) Dalam rapat pleno yang ditentukan, para pengusul memberi 
kan penjelasan mengenai soal yang ditanyakan dalam permintaan 
keterangan, kemudian Presiden dipersilakan memberikan keterangan. 

Pasal 73. 

(2) Usul itu hams disusun dengan singkat dan jelas dan harus 
disarnp aikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

(3) Dalam rapat yang berikut Ketua memberitahukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang masuknya usul 
tersebut. 
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Pasal 79. 
( 1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong mernu tus 

k an menerima baik usul itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong mengangkat suatu Panitia Penyelidikan yang sekurang-kurang 
nya tercliri dari 10 orang clan menen tukan jumlah biayanya. 

{2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk 
mengadakan penyelidikan, menen tukan juga masa kerja Panitia Penye 
lidikan yang bersangkutan. 

(3) Atas perrninraan panitia, masa bekerjanya dapat diperpanjang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 78. 
( 1) Sctelah dirundingkan dalam rapat Pleno, Panitia Musyawarah 

menetapkan hari clan waktu untuk pemeriksaan persiapan usul itu oleh 
Komisi/Komisi-komisi yang bersangkutan. 

(2) Untuk perneriksaan persiapan terhadap usul itu, berlaku ke 
tentuan-ketentuan dalam pasal-pasa1 49 sampai 54 dengan pengertian, 
bahwa perneriksaau persiapan dilakukan dengan jalan bertukar pikiran 
dengan pengusul. 

Pasal 77. 
Usul seperti termaksud dalam pasal 7 6 beserra penje1asan-penje1as 

annya dan rancangan biaya, setelah oleh Sekretariat diberi nomor 
pokok dan nomor surat, diperbanyak scrta dibagikan kepada para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan dikirim 
kepada Presiden. 

§ 4. Mengadakan Penyelidikan 

Pasal 76. 
( 1) Sekurang-kurangnya duapuluh orang anggota dapa t mengusul 

k an untuk mengadakan penyelidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong mengenai hal yang tertentu. 

(2) Usu! termaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam suatu 
perumusan, yang mernuat isi yang jelas tentang hal yang harus di 
selidiki dengan disertai suatu penjelasan clan rancangan jumlah biaya. 

(3) Usul itu disampaikan kepada Kctua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dengan tertulis dan harus ditanda-tangani oleh para 
pengusul. 



. . 
(3) Usul amandemen serta penjelasan singkat itq,. setelah :~P 

nomor pokok dan nomor surat oleh Selm:tari.a.t,_ ~1,e,k.a.8-~~YA i~ 

perb_anyak dan clibagikan)~.epa.da p<P;a f\nggota.~·~'.~I~ 
:l'ret!iid~,·,\· '·•'i'··'·" .· ,;~;,_., ··'.t'' t.·i• 

(4} Peru~·pe~aj:ian (amand~11 dan ,su~~-:o.~ancJmlcµ[~ 

,.a15 

' - ·---- .. ~, 
> L -~.} • t . . 

§ 3, Mengajukan .¢\lnandenien 

Pasal 82. '·' · 
(1) Sebelum perundingan tentang pasal-pasakatatt'-bagian .. bagilin 

suatu Rancangan Undang-undang, oleh sekurang-kurangnya lima orang 
~nggota dapat diajukan usul perubahan (usul ~demen) dan usul 

·perubahan atas usul perubahan itu {usul sub am~emen). .' . . 
(2) Usul amandemen dan usul rub . amandemen 'iiu, y~gditantla 

tangani oleh Para pengusul dan disertai penjel~~ · s~~t_ disampai 
kan secara tertulis kepada para Anggota dan · disani:paikan kepada 
Presiden. 

Pasal. SP. 
( 1) Tiap-tiap bulan Panitia, Penyelidikan h~ memberikan la.ppr 

an tertulis kepada Dewan Perwakilan RJµcyat Gotong.Royong. Laporaa 
itu, setelah oleh .Sekretariat diberi nomor_ pokok dan nomor .~~di 

. perbanyak. serta .dibagikan, kepada para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. . . . .. . . ,· .~ :, . . 

. (2) Atas usul lima or~ ,;:mggota Dewan. l?erw~:~~ Go~pg · 
Royong, Iaporan berkala itu dapat dibicarakan ,~a,!~ :pe~ ~er 
wakilan Rakyat Gotong Royong, kecuali kalau Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong memutuskan lain. 

; Pasal 81. . .· ,; 
. (1) Setelah .selesai dengan pekerjaannya, Panitia ~epyelicll.tan 

memberikan Iaporan tertulis. kepada Dewan Perwak.~ ~yat G_o~ong 
. ~oyp~ -. ·Lapp~ jtu~ setelah oleh, Sek~et~iat dibei:~. :qqmor pokok dan 
>;loJJ?.qf surat~' ffipC!rQ;wyal,c; scrta dibagika.n kepada para anggota Dewan 
Perwakilan R~}''t Gotong Royong dan kemudian dibiearakan .dalam 
rapat pleno, kecuali kalau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Roy911g 
memutuskan lain. . · · 

(2) Laporan-laporan dan surat-surat lainnya dari Panitia Penye 
lidikan ·disimpan di Sekretariat .Dewan. ·Perwakilan·' Rakyat' Gotong 

· Royong,': .:~· .... .'. · -. ., ., 
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Pasal 85. 
(1) Apabila tidak ada Anggota yang hendak mengusulkan perubah 

an lagi dalam pasal a tau bagian sesuatu pasal yang bersangku tan dengan 
pasal/bagian pasal itu dan tidak ada anggota yang ingin berbicara 
lagi tentang itu, maka perundingan tentang pasal/bagian pasal tersebut 
ditutup. 

(2) Dengan mernperhatikan dasar Musyawarah untuk mufakat 
diambil keputusan, yang berturut-turut dimulai dengan usul sub 
arnandernen, kemudian usul amandemen yang bersangkutan dan akhir 
nya pasal atau bagian lainnya, dengan atau tanpa perubahan. 

(3) Jika ada lebih dari satu usul amandemen mengenai sesuatu 
pasal bagian pasal atau bagian lain dari pada Rancangan Undang- 

Pasal 84. 
Apabila sesudah Iaporan Kornisi atau laporan Panitia Khusus 

mengenai sesuatu Rancangan Undang-undang disampaikan kepada 
Presiden, kernudian Presiden mengajukan perubahan dalam Rancangan 
Undang-undang tersebu t, maka penundaan perundingan a tau penyerah 
an perubahan dapat dilakukan atas usul Ketua atau sekurang-kurangnya 
lima orang Anggota. 

Pasal 83. 
Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Ketua 

Kornisi/Gabungan Komisi, Ketua Panitia Anggaran, Ketua Panitia 
Khusus yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya lima orang Ang 
gota, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menunda 
perundingan ten tang setiap perubahan yang diusulkan atau menyerah 
kan usul perubahan itu kepada Kornisi atau Panitia Khusus yang ber 
sangku tan untuk diminta pertimbangannya, yang dikemukakan dengan 
lisan atau dengan tertulis. 

diusulkan sesudah perundingan termaksud dalarn ayat ( 1) dimulai, di 
ajukan dengan tertulis kepada Ketua Rap at. Usul-usul perubahan itu 
dengan sdekasnya diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak 
dan dibagikan kepada para Anggota serta disampaikan kepada Presiden, 

(5) Selain dari pada penjelasan tertulis, oleh pengusul dapat juga 
diberikan penjelasan dengan lisan dalam rapat yang membicarakan 
pasal atau bagian yang bersangkutan, pada rapat-rapat yang diadak an 
sebelurn rapat pleno tingkat VI. 
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Pasal 88. 
(1) Sebagai akibat perubahan-perubahan yang telah diterima 

Pasal 86. 
(1) Sesuatu usul perubahan, setelah perundingan ditutup tidak. 

dapat ditarik kembali, kecuali apabila penerimaan atau penolakan 
sesuatu perubahan yang diusulkan berarti penghapusan dengan sendiri 
nya perubahan-perubahan lain yang diusulkan, 

(2) Jika sesuatu usul perubahan, yang karena diterimanya atau 
ditolaknya usul perubahan lain dengan sendirinya hapus, maka usul-usul 
perubahan itu dianggap telah dicabut, 

· (3) Jika masih ada perselisihan paham, tentang penghapusan itu, 
maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang memutuskan. 

Pasal 87. 
( 1) Apabila sesuatu Rancangan Undang-undang yang diajukan 

oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dalam rapat telah diubah, maka pengambilan keputusan yang terakhir 
tentang Rancangan itu seluruhnya diundurkan sampai rapat yang ber 
ikut, kecuali jika Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong me 
mu tuskan lain. 

(2) Sementara itu oleh Anggota-anggota, demikian pula oleh 
Presiden dapat diusulkan perubahan-perubahan baru yang diusulkan 

... sebagai akibat yang telah diterima atau sebagai akibat penolakan suatu 
pasal, 

(3} Usul-usul perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) dan pasal 
pasal atau bagian-bagian lain yang bersangkutan dapat dirundingkan, 
sebelum diambil keputusan terakhir, kecuali jika Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong memutuskan untuk mengambil keputusan 
tanpa mengadakan perundingan lagi. 

( 4) Apabila, sebagai akibat yang ditetapkan dalam ayat (2) .dan 
(3), diadakan lagi perubahan-perubahan, maka pengambilan keputusan 
terakhir diundurkan lagi sampai rapat yang beriku t. Perundingan baru 
tidak diadakan Iagi. 

undang, maka Keputusan diambil Iebih dahulu terhadap usul aman 
demen, yang menurut pendapat Ketua atau Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong atas usul lima orang Anggota mempunyai akibat yang 
paling besar. 
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§ 7. Usu] Pcrnyataan Pendapat dan Usul-usul lain. 

Pasal 91. 
(1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mcngaju 

kan sesuatu usu! pernyataan pendapat atau usul-usul lain, baik yang 
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun yang mcm 
punvai maksud tcrsendiri. 

(2) Usul pernyataan pendapat atau usul lain, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) hams disampaikan k epada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong, disertai penjelasan tertulis. 

(3) Dalam rapat yang berikut Kctua mernberitahukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, tentang masuknya usul 
terse but. 

dalarn perundingan tentang sesuatu Rancangan Undang-undang, maka ~ 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mcngadakan per 
ubahan-perubahan nomor urut pasal-pasal/bagian-bagian, dernikian pula 
bagian lain, scbagai akibat pcrubahan tadi. 

(2) Oleh Kehm Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat 
p ula diadakan perubahan-perubahan kecil lain yang bersifat tcknis 
perundang-undangan dan perlu untuk mcrnb eri bentuk/rumusan 
sebagaimana mestinya bagi Rancangan Undang-undang yang telah di 
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 6. Mcngajukan Seseorang 

Pasal 89. 
(1) Apabila oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong diwajibkan mengajukan anjuran 
calon untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, rnaka bagi anjur an 
clan pernilihan calon itu berlaku ket.en tuan-kctcntuan yang termuat 
dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Tata-Tertib ini. 

(2) Jika di dalam rnusyawarah tcrscbu t dalam ayat (1) di atas 
tidak dicapai mufakat mengenai calon/calon-calon, maka diadakan 
pemungutan suara, dan untuk itu berlaku ke tentuan yang terrnuat 
dalam BAB II pasal 4 ayat (2) Peraturan Tata-tertib ini. 

Pasal 90. 
Anjuran yang terrnuat <la.lam pasal 89 oleh Ketua Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong disampaikan dengan tertulis kepada 
Presiden, dengan disertai pemberitaan mengenai pcmilihan calon-calon, 
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Pasal 94. 
( 1) Sebelum perundingan diadakan ten tang rumusan usul, oleh 

sekurang-kurangnya lima orang Anggota dapat diajukan usul aman 
demen. 

(2) Usul amandernen yang ditanda-tangani oleh para pengusul dan 
disertai penjelasan singkat disampaikan secara tertulis kepada Sekre 
tariat, 

(3) Usul amandernen tersebut hanya dapat mengubah rumusan 
usul pernyataan pendapat/usul lain kalau disetujui oleh pengusul per 
nyataan pendapat/usul lain itu. 

( 4) Usu! amandemen ini dimusyawarahkan dalam rapat-rapat yang 
diadakan sebelum rapat pleno tingkat VI. 

Pasal 95. 
Pembicaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong menerima baik atau menolak usul pemyataan pendapat 
a tau usul lain tersebut. 

(1) Panitia Musyawarah menetapkan hari dan waktu pembicaraan 
dalam rapat pleno mengenai usu! pernyataan pendapat atau usul lain 
itu. 

(2) Dalam rapat pleno yang telah ditetapkan di atas, para peng 
usul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul 
pemyataan pendapat atau usul lain itu, 

(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pemyataan pendapat atau 
usul lain dilakukan dalam dua babak pembicaraan, dengan memberi 
kan kesernpatan kepada : 
a. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong lain 

nya untuk memberikan pemandangannya; 
b. Presiden untuk menyatakan pendapatnya. 

Baik dalam rangka babak pernbicaraan yang pertama maupun dalam 
babak yang terakhir, para pengusul mernberikan jawaban atas penanda 
tanganan para Anggota dan Presiden. 

Pasal 93. 

Pasal 92. 
Setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, 

usul termaksud dalam pasal 91 diperbanyak serta dibagikan kepada para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan dikirimkan 
kepada Presiden. 
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Pasal 98. 
(1) Sidang luar biasa di luar masa-masa pcrsidangan termaksud · 

dalam pasal 9 7 dapat diadakan, jika dik ehendaki olch : 
a. Presiden; 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang me 

nentukan quorum dengan perse tujuan Panitia Musyawarah. 
(2) Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segcra meng 
undang Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
untuk menghadiri Sidang luar biasa terrnaksud. 

Pasal 97. 
Waktu masa-masa persidangan ditctapkan oleh Panitia Musyawarah, 

dengan ketentuan bahwa : 
a. masa-persidangan pcr tama diperuntukan buat menyelesaikan Ran 

cangan Anggaran Belanja tahun dinas berikutnya; 
b. masa-persidangan tcrakhir diperuntukk an tcrutama buat menyele 

saik an segala perubahan Anggaran Belanja tahun dinas y<rng scdang 
bcrjalan, 

§ 1. Persidangan 

Pasal 96. 
(1) Tahun Sidang Dewan Perwakiian Rakyat Go tong Royong di· 

mulai pada tanggal 16 Agus tus dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 
tahun berikutnya, 

(2) Tahun sidang dibagi atas empat masa pcrsidangan. 
(3) Pada hari permulaan Tahun Sidang, Presiden/Kcpala Negara 

rnembcrikan amanatnya di h adapan Dewan Per wakilan Rakyat Gotong 
Royong sebagai pengantar \f o ta Kcuangan dan Rancangan Anggaran 
Belanja mcngcnai tahun Dinas yang akan da tang. 

BAB IX. 
TENTA:\G RAPAT-RAPAT DE\VA:\ PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG 
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Pasal 101. 
{1) Jika pada waktu yang telah ditentuk.an untuk pembukaan 

rapat jumlah Anggota yang diperlukan belum tercapai, maka Ketua 
Rapat membuka perternuan, Ia dapat rnenyuruh mengumumkan surat 
surat masuk/keluar. 

(2) Kemudian dapat diundurkan oleh Ketua Rapat selambat 
lambatnya satu jam. 

( 3) J ika pada akhir wak tu pengunduran yang dimaksud dalam 
ayat (2) belum juga tercapai quorum, maka Ketua Rapat membuka 
Rapat. Dalam Rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak di 
perbolehkan mengambil sesuatu keputusan atau Ketua Rapat menyata 
kan, bahwa rapat tidak dilangsungkan, 

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (3) Panitia Musyawarah 
menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan, kecuali kalau 
dalam acara rapat-rapat yang sedang berlaku telah diadakan waktu 
untuk membicarakan pokok pembicaraan yang bersangkutan, 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menanda tangani 
daf tar hadir. 

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari 
seperdua jumlah Anggota persidangan, maka Ketua Rapat mernbuka 
Rap at. 

Pasal 100. 

Pasal 99. 
(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong membuka dan menutup rapat-rapat pleno. 
(2} Waktu-waktu rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong ialah : 
a, pagi hari Senin s/d Kamis mulai jam 09.00 sampai jam 14.00; 
b. _hari Jum'at mulai jam 08.30 sampai jam 11.00; hari Sabtu mulai' 

jam 09. 00 sampai jam 12. 30. 
(3) Jika Perlu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

dapat menentukan waktu-waktu lain. 

§ 2. Ketentuan Umum Tentang Rapat-rapat, 
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Pasal l 06. 
(1) Untuk kepentingan perundingan Ketua Rapat dapat menetap 

kan, bahwa sebelurn perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para 
pembicara mencatatkan nama terlebih dahulu dalam waktu yang di 
tetapkan oleh Ketua Rapat. 

(2) Pencatatan nama itu dapatjuga dilakukan oleh Pengurus Kelorn- 

Pasal 105. 
(1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu 

soal Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengadakan 
ketentuan mengenai lamanya p idato para anggota. 

(2) Bilamana pernbicara melampaui batas waktu yang tclah di: 
t etapkan, Ketua Rapat memperingatkan pcmbicara supaya mengakhiri 
pidatonva, Pernbicara memenuhi pcrmin taan i tu. 

§ 3. Perundingan 

Pasal 103. 
(1) Anggota berbicara di tcrnpat yang disediakan untuk itu, setclah 

mendapat ijin dari Ketua Rapat. 
(2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara. 

Pasal 104. 
(1) Pembicaraan mengcnai sesuatu soal dalam rap at pleno Tingkat 

III dilakukan dalam dua babak, kecuali apabila Dewan Pcrwak ilan 
Rakyat Go tong Royong mencntukan lain. 

(2) Dalam babak kcdua dan selanjutnya, jika diadakan lcbih dari 
dua babak yang boleh berbicara hanya Anggota-anggota yang telah 
rninta berbicara dalarn babak pertama atau anggota sekclompoknya 
ymg dimaksud dalam pasal 107 ayat (5). 

Pas al l 02. 
(1) Scsudah rapat-rapat dibuka, Sckrctaris mernberitahukan surat 

surat masuk dan surat-surat kcluar sejak rapat yang terakhir, kccuali 
surat-surat yang mcngcnai urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

(2) Surat-surat masuk clan keluar clibacakan dalam rapat, apabila 
dianggap perlu oleh Ketua atau olch Dewan Perwak ilan Rakyar Gutong 
Ruyong, setelah mcndengarkan pembcritahuan yang dimaksud dalam 
ayat (1). 
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Pasal 109. 
Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan, maka suatu usul 

prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul menunda 
perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 108 huruf b dan d, 
harus disokong oleh sekurang-kurangnya empat Anggota yang hadir, 
terkecuali usul itu diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong, 

Pasal 108. 
(1} Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 110 

dan 111 setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada 
Anggota untuk: 
a. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai 

soal yang dibicarakan; 
b. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
c. menjawab soal-sqal perseorangan mengenai diri sendiri; 
d. mengajukan usul untuk menunda perundingan. 

(2) Ketua Rapat memperingatkan kepada pembicara bahwa prose~ 
dur pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan 
Tata-tertib. 

Pasal 107. 
( 1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan. 
(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua Rapat dapat mengada 

kan penyimpangan dari urutan berbicara termaksud dalam ayat (1). 
(3) Seo rang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat 

giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang Anggota se-Kelompoknya 
sebagai pembicara. 

Jika tidak ada Anggota se-Kelompoknya yang menggantikan anggo 
ta tersebut, maka gilirannya berbicara hilang. 

pok yang bersangkutan atas nama para pembicara, 
(3) Sesudah waktu yang ditetapkan itu lewat, anggota yang belum 

mencatatkan namanya sebagai termaksud dalam ayat l(i) pasal ini 
tidak berhak untuk ikut berbicara mengenai hal yang termaksud dalam 
ayat tersebut kecuali jika menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan 
alasan yang dapat diterima, 



294 

Pasal 113. 
( 1) Apabila seorang pernbicara tidak mernenuhi peringatan Ketua 

Rapat yang tersebut dalam pasal-pasal 111 ayat (2) clan 112 ayat (1) 
atau mengulangi pclanggaran atas pelanggaran tersebut di atas, maka 
Ketua Rapat dapat melarangnya meneruskan pernbicar an. 

(2) Jika dianggap periu Ketua Rapat dapat melarang pernbicara 

Pasal 111. 
( 1) Penyimpangan rlari pokok pernbicaraan, kecuali dalam hal-hal 

t erseb ut dalarn pasal l 08 tidak diperkenankan. 
(2) Apahila seorang pe mbicara mcnyimpang dari pokok pembica 

raan, maka Ketua Rapat memperingatkannva clan meminta supaya 
pernbicara kcmbali kepada pokok pcmbicaraan, 

Pasal 112. 
( 1) Apabila seorang pcrnb icara dalam rapat mempergunakan per· 

kataan-perkataan yang tidak layak , mcngganggu ketcrtiban atau meng 
anjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak svah, maka 
Kctua Rapat mernb eri nasehat dan memperingatkan supaya pernbicara 
tertib k.cmhali. 

(2) Dalarn hal dernikian Ketua Rapat mernbcri k ese mpatan kepada 
Pernhicara yang bersangkutan untuk menarik kcmbali perkataan-pcrka 
taan yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia mcmpergunakan 
k esempatan ini maka perkataan-perk ataan tcrscbut tidak dimuat dalam 
risalah resmi tentang perundingan itu, clan dianggap sebagai tidak 
diucapkan. 

( 3) Kctentuan-kctentuan yang tersebut dalam ayat ( 1) berlaku juga 
bagi Anggota-anggota lain. 

Pasal 110. 
(1) Seorang pernbicara yang dibcri kesernpatan untuk mengadakan 

interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalarn pasal 108 ayat (1) 
tidak boleh melebihi waktu sepuluh rncnit masing-rnasing. 

(2) Tcrhadap pcmb icaraan me ngenai hal-hal tcrsebut dalam pasal 
108 ayat (1) huruf a clan c tidak diadakan perdchatan. 

(3) Sebclurn rapat melanjutkan penmdingan mcngenai soal-soal 
yang menjadi acara rapat hari itu, jika dianggap pcrlu oleh Kctua Rapat 
dapat diambil keputusan terhadap pembicaraan mengena i hal-hal ter 
sebut dalam pasal 108 ayat (l) huruf b clan d. 
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Pasal 115. 
(1) Anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 113 ayat 

(2) dan pasal 114 ayat (1) diharuskan dengan segera keluar dari ruangan 
Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Yang dimaksud dengan ruangan Sidang tersebut dalam ayat (1) 
ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan 
dan tetamu lainnya. 

(3) Jika Anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 113 
ayat (2) dan pasal 114 ayat (1) memasuki ruangan Sidang Dewan Per~· 
wakilan Rakyat Gotong Royong., maka Ketua Rapat berkewajib'1 
untuk menyuruh anggota itu meninggalkan ruangan Sidang dan apab~a 
ia tidak mengindahkan perintah itu maka at~1Jerintah Ketua Rapat la 
dapat dikeluarkan dengan paksa, 

Pasal 116. 
( 1) Apabila Ketua Ra pat menganggap perlu, maka ia boleh menun 

da rapat. 
(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu 12 jam. 

§ 4. Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

Pasal 117. 
Mengenai setiap rapat pleno terbuka dibuat risalah resmi, yakni 

laporan tulisan cepat yang selain daripada semua pengumuman dan 
perundingan yang dilakukan dalam rapat, .memuat juga: 

PasaJ 114. 
( 1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua Rap at dapat · 

melarang Anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud 
dalam pasal 113 ayat (1) untuk terns menghadiri rapat itu, 

(2) Ketentuan-ketentuan yang termut dalam pasal 113 ayat (3) 
berlaku juga dalam hal termaksud dalam ayat ( 1) di atas. 

yang dimaksud dalam ayat (1} terns menghadiri rapat yang merunding 
kan soal yang bersangkutan. 

(3) Jika Anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputus 
an Ketua Rapat yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka kepada 
Anggota itu diberi kesempatan berbicara selama-lamanya 10 menit 
untuk memberikan penjelasan seperhmya dengan ketentuan bahwa 
rapat didak mengadakan perdebatan mengenai soal yang bersangkutan 
itu dan langsung mengambil keputusan mengenai persoalan yang sedang 
dibicarakan, 
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Pasal 122. 
( 1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah tidak 

untuk diumumkan, kccuali jika rapat mcmutuskan untuk mengumum 
kan seluruhnya atau sebagiannya. 

Pasal 119. 
(1) Dalam tempo 4 hari setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong clan Wakil Pemerintah mendapat kesempatan untuk 
mengadakan perubahan dalam bagian risalah yang mernuat pidatonya, 
tanpa mengubah maksud pidatonya. 

(2) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat ( 1) lewat, maka 
risalah resrni selekas-lekasnya ditctapkan oleh Ketua Rapat. 

( 3) Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong mernutuskan, apa 
bila timbul perselisihan tentang isi risalah resmi. 

§ 5. Rapat Penutup 

Pasal 120. 
Atas kcputusan Pan itia Musyawarah dapat diadakan rapat pleno 

tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 121. 
( 1) Pada waktu rap at pleno t erbuka, pin tu-pin tu ruangan sidang 

dapat ditutup, jika Ketua Rapat menimbangnya perlu atau sekurang 
kurangnya 10 orang Anggota meminta hal itu, 

(2) Sesudah pintu ditutup, rapat mernutuskan, apakah permusya 
waratan selanjutnya dilakukan dalarn rapat tenutup. 

(3) Hal-ha! yang dibicarakan dalam rapat tcrtutup dapat diputus 
kan dengan pintu tertutup. 

1. Acara rap at; 
2. Nama Anggota yang t elah me nanda-tangani daftar hadir yang di 

maksud dalam pasal 100. 
3. Nama-nama para Menteri yang mewakili Pemerintah ; 
4. Keterangan tentang hasil pengambilan k eputusan. 

Pasal 118. 
Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnya kepada Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong, dernikian j uga kepada 
wakil-wakil Pernerintah yang bersangkutan, dikirimkan risalah resmi 
semen tar a. 
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( 1) Presiden atau Menteri yang dikuasakan olehnya memenuhi 
undangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk keperluan 
musyawarah seperti termaksud dalarn pasal 124. 

(2) Undangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada 
Presiden atau Menteri yang dikuasakan olehnya dengan mengemukakan 
persoalan yang akan dimusyawarahkan serta dengan m.emberikan waktu 
secukupnya untuk mempelajari persoalan rersebur. . 

(3) Tanpa mendapat undangan para Menteri dapat pula menghadiri 
rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 125. 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang 
Presiden dan para Menteri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia diwakili oleh Men 
teri yang bersangkutan. 

(2) Atas usul Ketua Rapat, Wakil Pememtah atau sekurang-kurang 
nya sepuluh Anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat pula 
memutuskan bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup 
bersifat rahasia. 

{3) Pengupasan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
atau sebagian pembicaraan-pembicaraan. 

( 4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 
rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dengan 
pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu. 

Pasal 123. 
(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atau 

hanyalah laporan singkat tentang perundingan yang dilakukan. 
(2) Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pemyataan 

mengenai sifat rapat, yaitu: 
a. "hanya untuk yang diundang" untuk rapat tertutup pada umum 

nya; 
b. "rahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 122 

ayat (2). 
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat memutuskan, 

bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak di 
masukkan dalam laporan. 

§ 6. Presiden dan Menteri-Menteri. 

Pasal 124. 
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Pasal 130. 
(1) Pada hari mulai berlakunya acara rapat-rapat dibicarakan 

usul-usul perubahan acara yang masuk dalam waktu yang telah diten 
tukan, termaksud dalam pasal 129 ayat (2). 

(2) Apabila ternyata tidak ada usul-usul masuk dalarn waktu yang 
ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh 
Panitia Musyawarah berlaku terus. 

Pasal 129. 
( 1) Usul Perubahan itu harus ditanda tangani oleh sekurang-kurang 

nya lima orang Anggota atau o leh Pimpin an Komisi/Kelompok dalam 
hal usu] perubahan diajukan oleh scsuatu Komisi/Kdompok. 

(2) L'sul perubahan itu harus diajukan sclarnbat-Iambatnya dua hari 
seb elum acara-acar a rapat yang b ersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 128. 
Usul-usul perubahan mcngc:nai acara rapat-r apat yang sudah dit.et ap 

kan oleh Panitia Musyawarah, baik berupa perubahan waktu dan/atau 
pokok-pokok pc mb icaraan maupun yang mcnghendaki supaya pckok 
pokok pernbicaraan baru dimasukkan dalam acara, disampaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Dalam hal yang bdakangan ini harus dis ebutkan pokok pernbicara 
an yang diusulkan untuk dirnasukkan dalam acara dan waktu yang di 
minta disediakan dalam acara untuk mernbicarakan pokok tersebut. 

§ 7. Cara mengucah Acara Rapat-rapat yang sudah ditctapkan 

Pas al 127. 
Acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah 

segera diperbanvak dan dibagikan kepada para Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong sclambat-Iambatnya seminggu sebelum 
acara tersebut mulai b erlaku. 

Pasal 126. 
(1) Prcsiden dan Para Mcnt eri mempunyai tempat duduk yang 

tcrtentu dalam ruangan siclang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

(2) Kctua Rapat mernpersilakan Presidcn atau Ment eri berbicara 
apabila clan setiap kali ia menghendakinya. 



299 

Pasal 131. 
(1) Sesudah waktu yang ditentukan itu Iewat, maka usul perubah 

an mengenai acara yang telah ditetapkan hanya dapat diajukan kepada 
Panitia Musyawarah. 

(2) Panitia Musyawarah memutuskan apakah usu! perubahan itu 
disetujui atau tidak. 

( 3) Dalam hal usul itu disetujui oleh Panitia Musyawarah, maka 
keputusan Panitia Musyawarah itu diumumkan kepada segenap Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

( 4) Apabila usul itu ditolak oleh Panitia Musyawarah maka per 
mintaan para pengusul yang jumlahnya diperbesar menjadi sepersepuluh 
jumlah anggota sidang usul perubahan acara itu dibicarakan dalam 
rapat pleno berikutnya dengan ketentuan bahwa jika dalam waktu 
seminggu setelah penolakan usul itu tidak terdapat rapat pleno dalam 

: acara rapat-rapat atas penetapan Panitia Musyawarah diadakan Rap at 
pleno khusus untuk membicarakan usul perubahan acara itu. 

Pasal 132. 
( l) Dalam keadaan yang mendesak, rnaka dalam rapat pleno yang 

sedang berlangsung dapat diajukan usul perubahan acara oleh: 
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 
b. Panitia Musyawarah; 
c. Presiden; 
d. Sepersepuluh Anggota Sidang. · 

{2) Rapat segera mengambil keputusan tentang usul itu, 

§ 8. Peninjau, 
Pasal 133. 

(1) Para Peninjau harus mentaati segala ketentuan mengenai keter 
tiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak se 
tuju, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 

(3) Para peninjau duduk di tempat yang disediakan, 
Pasal 134. 

(1) Ketua Rapat menjaga supaya ketentuan-ketentuan dalam pasal 
133 diperhatikan dan memelihara suasana yang tertib. 

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Ketua Rapat 
dapat memerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk 
meninggalkan ruangan sidang. 
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Pasal 136. 
( 1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berpenda 

pat, bahwa tentang sesuatu hal yang termuat dalam surat-surat masuk 

BAB X. 
TENTANG SURAT-SURAT MASCK/KELUAR 

Pasal 135. 
(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menen 

tukan, apa yang harus dipcrbuat dengan surat-surat masuk dan/atau 
mcneruskannya kepada Komisi-kornisi atau Paniria-panitia yang ber 
sangkutan, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
mengenai sesuatu surat mcncntukan lain. 

(2) Mengeriai surat-sur at yang diteruskan kcpada Kornisi, oleh 
Sekretariat Komisi dibuar daftar yang memuat dengan singkat isi surat 
surat itu. 

(3) Salinan daftar surat-surat termaksud dalam ayat (2) disampai 
kan kepada semua Anggota Komisi untuk diketahui. 

( 4) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Kornisi memeriksa sur at-surat 
dan menetapkan bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Kornisi berhak 
menyuruh simpan surat-surat yang tidak perlu diselesaikan. 

( 5) Ketetapan ten tang cara menyelesaikan surat-surat itu dibubuh 
kan dalam daftar sur at-surat asli, yang ada pada Sekretariat Kornisi 
dan tersedia bagi Anggota Kornisi untuk dipcriksa, 

(6) Surat-surat yang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua 
Komisi memuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Ko misi dalarn 
rapat Kornisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara penyclcsaiannya. 

( 7) Anggota-anggota Kornisi, setelah merierima daftar surat-surat 
terrnaksud dalam ayat (2) dan/atau asli daftar tersebut yang dimaksud 
dalam ayat (2), dapat juga mengusulkan, supaya surat-surat yang menu 
rut anggapan rnereka rnernuat soal-soal penting, diajukan dalam rapat 
Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara menyelesaikannya. 

(3) Ketua Rapat bcrhak mengeluarkan peninjau-pcninjau yang tidak 
mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dcngan bant uan 
alat Negara. 

( 4) Dalam hal terrnaksud dalam ayat (2) Kctua Rap at dapat juga 
menutup Rapat. 
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Pasal 139. 
Surat-surat keluar yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong dianggap penting untuk diketahui oleh para Anggota, diper 
banyak dan dibagikan kepada para Anggota. 

Pasal 138. 
Setelah perundingan-perundingan tentang hal dan usul dimaksud 

dalam pasal 136 selesai, maka jika perlu diputuskan oleh Panitia 
Musyawarah. 

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan tidak 
akan memperpanjang waktu tersehut maka Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong membebaskan Komisi yang bersangkutan dari kewa 
jibannya atau membubarkan Panitia Khusus itu dan mengangkat Iagi 
Panitia Khusus baru atau menjalankan usaha lain. 

Pasal 137. 
(1) Apabila Komisi atau Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan 

pemeriksaan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka atas perminta 
annya waktu itu dapat diperpanjang oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong atau oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak ber 
sidang, 

perlu diadakan pemeriksaan, m.aka hal itu diserahk.an kepada suatu 
Komisi atau Panitia Khusus untuk diperiksa. 

(1) Komisi atau Panitia Khusus itu kemudian menyampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong laporan tertulis, 
yang memuat juga usul mengenai penyelesaian hal itu. 

{2) Laporan itu hams selesai dalam waktu yang ditentukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(3) Sesudah selesai, maka laporan itu oleh Sekretariat diberi nomor 
pokok dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan kemudian 
dibicarakan dalam rapat pleno. 
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H.A. SJ AICHlJ 

ttd. 

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dalam rapat pleno terbuka 

pada tangga1 4 Juni 1966 

Pimpinan, 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

Ketua, 

Pasal 142, 
Semua hal yang tidak diatur dalam Peraturan Tata-Tert ib irn di 

putuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 143. 
Peraturan Tara-Tertib ini mulai b erlaku pada hari diretapkan clan 

mernpunyai daya surut sampai tanggal 16 Mei 1966 dan berlaku sampai 
tcrb enr ukrrya Dewan Perwakilan Rakyat basil Pernilih an Umum. 

BAB XI. 
TENTANG KETE\TL\.);-KETENTUAN PENI;TCP. 

Pasal 140. 
(J) Usul perubahan dan tamhah an mcngcnai Peraturan Tata 

'I'ert ib ini hanya dapat diajukan olch sekurang-kurangnya s epersepuluh 
Anggota Sidang. 

(2} Usul perubahan dan tam bah an t errnaksud dalarn ayat ( 1 ), 
yang ditanda tangani olch para pcngusul clan disertai penjelasan, setelah 
diberi nomor pokok clan nornor surat oleh Sekretariat diperbanyak 
dan disampaikan kepada Pan it ia Musyawarah clan para Anggota Dewan 
Perwak ilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasat 141. 
Panitia Musyawarah mernutuskan usu] perubahan dan tarnbahan 

tersebut dcngan disert ai pertimbangannya kepada rapat pleno Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong, y<:U1g kcmudian memutuskan apa 
kah usul itu dapat disctujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan 
ataupun ditolak. 
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( Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966) 

PERATURAN TATA-TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
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Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dalam rapat pleno terbuka pada tanggal I 7 Mei 1966. 

Menimbang: 
a) bahwa untuk memenuhi tuntutan suara hati nurani rakyat selama 

epilog petualangan kontra-revelusi Gestapu/PKI UUD 194-5 perlu 
dilaksanakan secara mumi dan konsekwen; 

b). bahwa dalam rangka pelaksanaan UUD-1945 secara mumi dan 
konsekwen, Lembaga-lembaga Negara Tertinggi harus ditempatkan 
pada kedudukan dan fungsi sesuai dengan jiwa dan ketentuan 
ketentuan UUD 1945; 

c) bahwa untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong pada kedudukan dan fungsi yang sesuai dengan jiwa clan 
ketentuan-ketentuan UUD 1945) Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong harus dipilih oleh dan dari Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong sendiri; 

d) bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas Peraturan Tata-Tertib 
tantang pencalonan dan pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong perlu ditetapkan; 

Mengingat: 
a) Memorandum tentang pokok-pokok pikiran dan saran-saran Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang telah disarnpaikan kepada 
Pemerintah pada tanggal 4 April 1966; 

b) Keputusan 'Rap at paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Go tong 
Royong tanggal 2 Mei 1966 tentang perlunya segera ditetapkan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang harus 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sendiri 
dari para Anggotanya; 

c) Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966 kepada Letnan 
J enderal Suharto; 

ten tang 
PERATURAN TATA-TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 
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Menetapkan: 
Tata-tertib tentang Pencalonan dan pernilihan Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal l. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong terdiri dari 

seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih oleh clan 
dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang bersarna 
sama merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
sarnpai dengan digantinya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dcngan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umurn, 

Pasal 2. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong t ersebut pada 

pasal l mencermikan perwakilan Golongan-golongan dalam Dewan 
perwakilan Rakyat Gotong Royong, yaitu 3 orang dari golongan Politik 
masing-rnasing seorang dan 2 orang dari Golongan Karya. 

Pasal 3. 
Prosedur pemilihan calon-calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong dilakukan dengan jalan musyawarah untuk memper 
oleh kata mufakat dengan hikmat k ebijaksanaan. 

Pasal 4. 
Penjelasan dari pasal-pasal t erseb ut di at as dilampirkan pada ke 

putusan ini. 

ini. 
Dengan mencabut segala peraturan yang bertcntangan peraturan 

.\'! E ~1 U T C S K A N : 

Mendengar : 
Pcndapat-pendapat clan pertimbangan-pertimbangan yang dikemu 

kakan oleh para wakil golongan dalam Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

d) Peraturan Presid en Republik Indonesia No. 7 tahun 1966 tanggal 
16 Mei 1966 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 



SOi 

Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966 

1) Cal on-cal on Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong 
terdiri dari seorang dari Golongan Nasional, seorang dari Golongan 
Islam, seora.ng dari Golongan Kristen dan Katholik dan 2 orang 
dari Golongan K.arya. 

2) Prosedur pemilihan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dalam Golongan-golongan diserahkan sepenuhnya 
kepada kebijaksanaan Golongan-golongan masing-masing, 

3) Prosedur pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong, hasil musyawarah dan muf akat antara Golongan-golongan 
bersama-sama dengan calon-calon Wakil-wakil . Ketua disahkan 
dalam rapat paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

PENJELASAN 

/ 
M.A. SJAICHU 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 7 Mei 1966. 
Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
Ketua, 

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Para W akil Perdana Menteri. 
2. Para Menteri. 
3. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
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(Kiranya Tuhan menolong say a 2) 
Cata tan: 1) Dipergunakan untuk surnpah menu rut Agama Islam. 

2) Dipergunakan untuk sumpah menurut Agama Kristen 
Protestan/Katholik. 

(Demi Allah 1) 

"Saya bersumpah/menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa 
saya, untuk menjadi anggota (Kctua/Wakil Ketua) Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong, langsung atau tidak langsung, 
dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan 
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. 
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sckali-kali akan 
menerirna langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu 
janji atau pemberian. 
Saya bersumpah (bcrjanji) bahwa saya, senant iasa akan mcnjunjung 
tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat elm akan 
mernpertahankan Pancasila sebagai dasar clan Ideologi Negara, 
lJndang-undang Dasar 1945, clan segala Undang-undang serta 
peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indone 
sia, bahwa saya akan berusaha sekuat tcnaga mernajukan kesejah 
teraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, 
Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

( Pasal 10 Undang-undang .i\o. 10 tahun 1966) 

SCMPAH QANJI) ANGGOTA/KETUA/\VAKIL KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 
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( Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
No. 10/DPR-GR/111/1967-1968) 

PERATURAN TATA-TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 
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Memperhatikan : 
1. Rancangan Penyempumaan Peraturan Tata-Tertib hasil Panitia 

Khusus Penyempumaan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong pada rapat Pleno tanggal 3 clan 8 April 1967 dan 

Mengingat: 
1. Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan 

Perang tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 tanggal 
5 Juni 1959; 

2. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengandung hikmah 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; · 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IX/ 
MPRS/1966; 

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. X/ 
MPRS/1966; . 

5. Undang-undang No. 10 tahun 1966 mengenai kedudukan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat Sementara menjelang Pemilihan Umum; 

Dalam rapat Pleno terbuka ke-46 pada tanggal 17 Pebruari 1968. 

Menimbang: 
bahwa Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong yang disahkan oleh rapat Pleno terbuka Dewan Perwakilan 
Rakyat GotongRoyong pada tanggal 4 Juni 1966, sebagai Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong No. 31/Dl>R-GR/65-66, 
perlu disempurnakan; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

No. 10/DPR-GR/III/1967-1968 
ten tang 

PERATURAN TATA~TERTIB DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT GOTONG ROYONG 
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Pasal 1. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah Lembaga 

Negara yang bertanggung-jawab dan berwenang untuk menjalankan 
tugas-tugas utama sebagai berikut: 
a. bcrsama-sama dengan Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja N cgara sesuai clengan pas al 2 3 ayat ( 1) Undang-undang 
Dasar 1945 beserta penjdasannya. 

b. bcrsama-sarna dengan Pernerintah mernbentuk undang-undang se 
suai dengan pasal 5 ayat (1) pasal-pasal 20, 21 ayat (1), 22 Undang 
undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. 

c. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah sesuai 
dengan Undang-undang Dasar 1945 clan penjelasannya, khususnya 
penjelasan Bab VII. 

(2) Pelaksanaan tersebut dalarn pasal 1 ayat (1) di atas diatur dalam 
Bab_ VI, Vlll dan IX Peraturan Tata-Tertib ini, 

(3) Sebelum memangku jabatannya Anggota Dewan Perwaki1an 
Rakyat Go tong Royong di depan Kepala Negara atau pejabat yang oleh 

Menetapkan: 

Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
seperti di bawah ini. 

BAB I. 

TENTANG KEDL"DUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

MEMUTUSKAN 

Rancangan Penyempumaan Peraturan Tata-Tertib hasil Panitia Khu 
sus Penyernpurnaan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Go tong Royong pada rapat Pleno tanggal 13 Pebruari 1960; 

2. Pendapat-pendapat dan pertirnbangan-pertimbangan yang dikemuka 
kan olch anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong 
pada rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 
1 7 Pebruari 1969; 

3. Penyegaran Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 
9 Pcbruari 1968 dengan Keputusan Presiden No. 57 clan 58 tahun 
1968; 
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Pasal 3. 
(1) Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan para anggota 

untuk mengemukakan pendapat dan saran serta setelah dipandang cukup 
diterima sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah 

BAB II 
TENTANG PELAKSANAAN HIKMAT KEBIJAKSANAAN 

DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN 

Pasal 2. 
(1) Hakekat daripada musyawarah untuk mufakat dalam kemurnian 

nya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti faham Kerak 
yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat 
an/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal 
berdasarkan kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan-hik.mat ke 
bijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang 
mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan clan kesatuan Bangsa, 
kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan 
Pemerintah Negara tennaksud dalam alinea ke IV Pembukaan Undang 
undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan 
yang mencerrninkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai kepu 
tusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diitikadkan untuk 
dilaksanak.an secara jujur bertanggung jawab. 

(2) Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan 
ikut sertanya semua perwakilan/Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong serta berpangkal tolak pada ~arga menghargai pendirian 
masing-masing antara peserta. 

(3) Di dalam musyawarah para anggota mendapat kesempatan yang 
wajar mengemukakan pendapat dan pikirannya dengan rnengindahkan 
keselamatan Negara dan Proklamasi 17 Agustus 1945, kepentingan 
rakyat, kepribadian bangsa, kesusilaan dan pertanggungan jawab kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta menginsafi akan kedudukannya sebagai 
pengemban dan pelaksana amanat penderitaan rakyat. 

Kepala Negara dikuasakan untuk mengambil sumpah/janji, mengangkat 
sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Rumusan sumpah/janji 
berbunyi seperti tercantum dalam Iampiran I Peraturan Tata-tertib ini. 
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Pasal 4. 
( 1) Apab ila di dalam sua tu permusyawaratan di luar rap at Panitia 

Musyawarah dan Plcno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
tidak tercapai mufakat, maka musyawarah menyerahkan persoalan 
tersebut kcpada Panitia Musyawarah untuk mcngambil kebijaksanaan 
menvelesaikan persoalan itu dengan baik. 

( 2) Apabila dalam Panit ia Musyawarah pcrsoalan itu dapat dipecahkan 
sccara mufakat, maka pcmecah an tersebut dibcritahukan kepada para 
anggota Dewan Persakilan Rakyat Gotong Royong untuk dirnaklumi. 

(3) Dalam hal Panitia Musyawarah tidak berhasil mernperoleh pc 
mecahan secara bulat clan mufakat maka persoalannya dibawa r apat 
Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong umuk mendapat 
keputusan apakah persoalan itu: 
a. ditiadakan atau 
b. ditangguhkan pernb icaraan atau 
c. diadakan nemungutan suara. 

( 4) L'ntuk mengaclakan pemungutan suara dipe rlukan hadimya 
unsur dari scmua Fraksi, 
a. Apabila tidak scrnua Fraksi t crwakili, maka diperlukan hadimya 

dua pertiga dari jumlah <mggota sidang Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

b. Keputusan diambil dcngan suara terbanyak yaitu lebih dari scparuh 
dari quorum tersebut di at.as. 

c. Keputusan mengcnai perorangan at au mengcnai pcnganjuran sese 
orang, diadakan dengan pemungutan suara sccara rahasia dan ter 
tulis. 

d, Keputusan mengenai perso alan-persoalan lain pada umumnya dilaku 
kan secara lisan atau jika Panitia 1\Jusyawarah menganggap perlu da 
dapat juga dilakukan sccara rahasia dan tcrtulis. 
(5) Apabila pemungutan suara ticlak dapat dilaksanakan karena 

tidak dapat mcmenuhi syarat terscbut dalam ayat (4) huruf a, rnaka 
pcrsoalan tcrsebut dikembalikan kepada Panitia Musyawarah. 

yang sedang dimusyawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar mu 
syawarah segera dapat mencapai mufakat yang bijaksana. 

(2) Untuk mencap ai apa yang dimaksud oleh ayat ( 1) pasal ini, 
maka pimpinan ataupun panitia yang diberi tugas untuk itu, wajib me 
nyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat-pendapat 
yang hidup dalam musyawarah. 
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Pasal 8. 
Kewajiban Ketua dan Para Wakil Ketua 'Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong yang terutama ialah: 
a. Merencanakan tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil 

(2) Apabila Ketua berhalangan maka kewajibannya dilakukan oleh 
Wakil-wakil Ketua bergiliran. Apabila Ketua dan Para Wakil Ketua ber 
halangan maka untuk memimpin rapat, mereka diwakili oleh anggota 
yang tertua umurnya. 

(3) Ketentuan-ketentuan pada ayat (2) berlaku juga, apabila Ketua/ 
Wakil-wakil Ketua Meletakkan jabatan atau meninggal dunia. 

(4) Apabila jabatan Ketua dan atau seorang Wakil/Para Wakil Ketua 
lowong maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong secepat-cepat 
nya atas pertimbangan Panitia Musyawarah mengadakan pemilihan 
untuk mengisi lowongan tersebut. 

Pasal 7. 
(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di gedung Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dengan ketentuan bahwa pada per 
mulaan tahun sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong tentang tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil 
wakil Ketua. 

Pasal 6. 
Sebelum memangku jabatannya, Ketua clan atau Wakil/Para Wakil 

Ketua yang barn terpilih mengangkat sumpah/janji menurut agamanya 
masing-masing di depan Kepala Negara. 

Rumusan sumpah/janji berbunyi sebagai yang tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Tata-Tertib ini, 

Pasal 5. 
( 1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong terdiri dari 

seorang Ketua dan 4 orang Wak.il Ketua; 
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tersebut 

terdiri dari 3 orang Golongan Politik dan 2 orang dari Golongan Karya. 

BAB Ill. 
TENT ANG KETUA DAN WAKIL-W AKIL KETUA 
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Pasal I 0. 
(1) Guna kcperluan pembulatan kata mufakat yang mcncermin- 

BAB IV. 
TENTANG FRAKSI-FRAKSI 

Pasal 9. 
(1) Selama perundingan Ketua rapat hanya dapat bcrbicara un tu k 

menunjukkan duduk pcrkaru yang s eb enarny a atau untuk mengcm 
balikan pcrundingan itu kepada pokok pcrnb icar aan upabila perunding 
an itu menyimpang dari pokoknya. 

(2) Apabila Ketua Rap at hendak turut b erbicara tcnt.ang h al yang 
dirundingkan, ma ka ia sernen tara mcninggalkan tcmpat duduknya clan 
kembali sesudah bcrbicara, dalam hal rlemikian jabatan Ketua rapat 
untuk semcntara diatur menurut cara yang dimuat dalam pasal 7 ayat 
(2). 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong seperti tcrsebut 
clalam pasal 7 ayat ( 1). 

b. Bersama-sarna dengan Panitia Musy awarah mengatur pekerjaan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong termasuk rncnetapkan 
acara pek erjaan Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong untuk 
satu tahun sidang atau suatu masa sidang atau scbagian dari suatu 
masa sidang dan pelaksanaan acara. , 

c. Mernimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan 
menjaga ketcrtiban dalam rapat, rnenjaga supaya Peraturan Tata 
Tertib ini ditaati dengan scksarna, mernb eri izin . untuk berbicara 
dan mcnjaga agar pernbicara dapat mengucapkan pidato nya dengan 
tidak terg<m~gu. 

d. Menyirnpulkan pcrsoalan yang akan diputuskan. 
c, Menjalankan Keputusun-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong. 
f. Sedikitnya sekali s ebulan mencantumkan persoalan Sekrerariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam acara rapat Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakyat Gutong Royong. 

g. Mengadakan konsultusi clenga.n Presidcn pada sctiap waktu. 
h. Ketua dan para \Vakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong karcna jabatannya mernimpin Panitia Musyawarah , Panitia 
Anggaran chm Panitia Ru mah Tangga. 
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Pasal 14. 
Jumlah dan nama Fraksi dicantumkan dalam Lampiran No. II 

Peraturan Tata-tertib ini. 

Pasal 13. 
Untuk mencapai effisiensi, Fraksi-fraksi dapat bergabung menjadi 

satu Fraksi baru, 

Pasal 12. 
(1) Tugas Fraksi-fraksi ialah: 

a. Melakukan pembahasan atas Rancangan Undang-undang, Usu! 
inisiatif Rancangan Undang-undang, Nota Keuangan, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain pokok pembicaraan. 

b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengenai semua hal yang dianggapnya perlu 
atau yang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat 

mengundang Pimpinan Fraksi-fraksi untuk keperluan termaksud dalam 
ayat ~ 1) huruf b ini. 

Pasal 11. 
(1) Pemilihan Pimpinan Fraksi-fraksi diatur oleh Fraksi masing 

masing. 
(2) Pimpinan Fraksi memberitahukan kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai susunan Pimpinan Fraksi 
serta anggota-anggotanya dan mernberitahukan tiap-tiap perubahan 
yang terjadi dalam Fraksi. 

kan azas kegotong-royongan dalam rangka musyawarah untuk mufakat 
seperti tercantum dalam BAB II, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong mempunyai Fraksi-fraksi, 

(2) Fraksi-fraksi yang dimaksud ·dalam ayat (1) tersebut di atas ada 
lah gabungan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro 
yong Yang separtai/segolongan atau bersamaan azas tujuan program 
politiknya. 

(3) Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
hams menjadi anggota Fraksi. 
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§ 1. Panitia Musyawarah 
Pasal 19. 

Panitia Musvawarah adalah badan Musvawarah dalam Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong yang bertugas : 

Pasal 18. 
( 1) Setiap anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong di 

wajibkan menjadi anggota Panitia Anggaran atau Bagian atau Ko misi. 
(2) Kctua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwak ilan Rakyat Gotong 

Royong dibebaskan dari kcanggotaan Bagian atau Kornisi. 

Pasal 1 7. 
(1) Untuk dapat melaksanakan tugas kewajibannya Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong mempunyai Badan-badan Kelcng 
kapan seperti tersebut di bawah ini: 
a. Panitia Musyawarah. 
b. Panitia Anggaran. 
c. Bagian. 
d. Komisi. 
e. Panitia Khusus. 
f. Panitia Rumah Tangga. 
g. Sekretariat. 

(2) Badan-badan Kelengkapan t erscbut dalam av at (1) rncngatur tata 
kerja scndiri dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

BAB V. 
TE'.\TANG BARAN-BADAN KELENGKAPAN 

DEWA'.\ PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 

Pasal I 6. 
Dalam melakukan tugasnya, Fraksi-Fraksi mendapat bantuan yang 

bersifat tcknis ad ministratif dari Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

Pasal 15. 
Perpindahan kcanggotaan Fraksi , dari Fraksi yang satu ke Fr aksi 

yang lain, hams dcngan persetujuan Pimpinan Fraksi-fraksi yang ber 
sangkutan. 
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Pasal 20. 
( 1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua Dewan PerWakilan 

Rakyat Gotong Royong sebagai anggota merangkap ketua, para Wakil 
Ketua dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Wakil 
wakil Fraksi sebagai anggota. 

(2) Keanggotaah Panitia Musyawarah kecuali Ketua, Para Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak boleh dirang 
kap dengan keanggotaan Panitia Rumah Tangga. 

( 3) Perwakilan Fraksi yang dimak.sud · dalam ayat ( 1) tersebut di 
atas diatur sebagai berikut: 
a. Fraksi-fraksi yang beranggota s/d · 10 orang mempunyai seorang 

wakil; 
b. Fraksi-fraksi yang beranggota 11 s/d 20 orang mempunyai 2 orang 

wakil; 
c. Fraksi-fraksi yang beranggota 21 s/d 30 orang mempUn.yai 3 orang 

wakil; . 
d. Fraksi-fraksi yang beranggota 31 s/d 40 orang mempunyai 4 .orang 

wakil; 
e. Fraksi-fraksi yang beranggota 41 s/d 50 orang mempunyai 5 orang 

wakil; 

a. mengadakan persiapan-persiapan, pertimbangan-pertimbangan, 
pembicaraan-pembicaraan guna melaksanakan hikmat kebijaksana 
an dalam permusyawaratan/perwakilan yang ditujukan ke arah ter 
laksananya musyawarah untuk mufakat seperti yang dikehendaki 
oleh Bab II Peraturan Tata-Tertib ini. 

b. Menetapkan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong untuk satu tahun sidang atau suatu masa sidang a tau se 
bahagian dari suatu masa sidang dengan tidak mengurangi hak 
Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mengubahnya. 

c. bermusyawarah dengan Presiden mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal itu di· 
anggapnya perlu atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Perwak.il 
an Rakyat Gotong Royong atau apabila diminta oleh Presiden. 

d, memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan acara kepada Ke 
tua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, apabila hal itu di 
anggapnya perlu atau apabila Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong meminta pertimbangan itu. 
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§ 2. Panitia Anggaran 

Pasal 23. 
( 1) Untuk melaksanakan tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong termaksud dalam pasal 1 ayat ( 1) huruf a, Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong mernbcntuk di antara anggota-anggota 
nya suatu Panitia Anggaran selama masa jabatan Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

(2) Tugas Panitia Anggaran ialah: 
a. Dalam tahap ( Iasc) persiapan penyusunan Anggaran Pcndapatan dan 

Belandja Negara (RAPB::\) mcmberikan bahan-bahan pernikiran 
kepada Perncrintah, untuk dapat dipergunakan sebagai bahan per 
timbangan oleh Pemerintah dalam mencntukan policynya. 
Dalam hubungan dengan penyusunannya akhimya Pemerintah sen 
dirilah yang melakukannya. 

b. Memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pen- 

Pasal 22. 
Untuk menetapkan acara-acara kcrja Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong, dan hal-h al lain yang dianggap perlu oleh Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Kctua-ketua Bagian-bag1an/ 
Komisi-komisi atau wak ilnya dapat di minta hadir pada rapat-rapat 
Panitia Musyawarah guna membcrikan pertirnbangannya. 

Pasal 21. 
(1) Untuk melaksanakan tugas-tugas sepcrti tercantum dalam pas al 

19, Panitia Musvawarah dapat rncmbentuk Sub-sub Panitia di antara 
para anggota Panitia Musyawarah. 

(2) Untuk menetapkan acara-acara rapat/sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat Go tong Royong dihentuk Sub Panit ia yang tcrdiri dari: 
a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong scbagai anggota 

mcrangkap Ketua; 
b. Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong se 

bagai anggota; 
c. Seorang \Vakil tiap-tiap Fraksi, diambil dari anggota Panitia Mus ya 

warah. 

f Fraksi-fraksi yang beranggota 51 orang ke atas mernpunyai 6 orang 
wakil. 
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g. Memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan dari badan 
Perneriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 
(3} Dalam hal penyelesaian Nota Keuangan dan penjelasan Ran 

cangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
menjadi Undang-undang, Panitia Anggaran mempunyai wewenang yang 
sama seperti wewenang Bagian. 

Pasal 24. 
( 1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong sebagai Ketua merangkap anggota, Para Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Wakil-wakil Fraksi se 
bagai anggota. 

(2) Jumlah perwakilan Fraksi dirnaksud dalam ayat (1) pasal mi, 
adalah sama dengan jumlah perwakilan Fraksi dalam Panitia Musya 
warah seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (3). 

dapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Presiden 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

c. Menampung clan membicarakan semua baharr:bahan mengenai 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 
yaitu bahan-bahan yang didapatkan dari: 
(I) pemandangan umum para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong beserta jawaban dari Pemerintah; 
(2) pendapat-pendapat/saran-saran para Anggota Panitia Musyawa 

rah; 
(3) usul-usul clan keinginan dari masing-masing Bagian-bagian dan 

atau Komisi-komisi; 
( 4) usul-usul dan keinginan dari masing-masing Fraksi dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
d. Meneliti perkembangan keuangan Negara dalam keseluruhannya. 
e. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dan mengajukan pendapatnya atas Rancangan Tambahan dan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan 
oleh Presiden. 

f. Meneliti pertanggungan jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan rnemberikan pendapatannya kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 
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Pasal 27. 
(1) Pimpinan Bagian terdiri dari scorang Ketua dan sebanyak 

banyaknya empat orang Wakil Ketua. 
(2) Calon-calon Pimpinan Bagian diajukan oleh Fraksi-fraksi clan di- 

Pasal 26. 
(1) Jumlah anggota tiap-tiap Bagian sedapat-mungkin seimbang, 
(2) Susunan Anggota Bagian ditetapkan oleh Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Ro yong dengan mempe rhatikan pe rtim 
bangan Fraksi-fraksi, 

(3) Semua Permintaan yang berkcpentingan untuk pindah ke lain 
Bagian diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwaki]an Rakyat Gotong 
Royong atas usu] Pirnpinan Fraksi masing-masing. 

(4) Keanggotaan Bagian tidak boleh dirangkap dcngan keanggotaan 
Kornisi atau Panitia Anggaran, tetapi anggota Bagian boleh meng 
hadiri rapat Kornisi-kornisi atau rapat Panitia Anggaran sebagai penin 
Jau. 

/ 
§ 3. Bagian. 

Pasal 25 
( 1) Untuk melaksanakan tugas utama mernbentuk Undang-undang 

seperti tersebu t dalam pas al 1 ayat ( 1) huruf b, Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong membentuk Bagian. 

(2) Jumlah Bagian-bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini serta la 
pangan pekcrjaannya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

(3) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat seorang Ketua Harian dan bebe 
rapa orang wakilnya dari anggota-anggota Panitia Anggaran di luar 
Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

( 4) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 8 huruf h, keanggo 
taan Panitia Anggaran tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan 
Bagian atau Kornisi atau Panitia Rumah Tangga tetapi boleh mengha 
diri rapat-rapat Bagian/Komisi/Panitia Rumah Tangga scbagai penin 
Jau. 

(5) Panitia Anggaran dibantu oleh suatu Sekretariat yang terdiri 
dari ahli-ahli Keuangan/Ekonomi/Perbankan/Hukum. 
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§ 4. Komisi 
Pasal 29. 

(1) Untuk melaksanakan tugas utama pengawasan seperti tersebut 
dalam pasal 1 ayat (1) huruf c, peraturan Tata-Tertib ini, Dewan Per- 

Kewajiban Bagian ialah: 
a. Mempersiapkan perumusan dan penyelesaian terhadap Rancangan 

Undang-undang sesuai dengan bunyi pasal 59 dan 65 yang masuk 
urusan Bagian masing-masing, 

b. 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

2. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
usul-usul Rancangan Undang-undang atau usul-usul dan Iaporan 
laporan tentang soal-soal yang termasuk dalam urusan Bagian 
masing-masing. 

3. Mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal-hal yang dianggap 
perlu untuk dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

4. Mengadakan peninjauan-peninjauan yang -dianggap perlu oleh 
Bagian yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Belan 
ja Dewan Perwakilan .Rakyat Gotong Royong, dengan ketentu 
an bahwa apabila ada perbedaan pendapat antara Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Bagian maka 
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royonglah yang 
menentukan. 

Pasal 28. 

sampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
untuk kemudian diambil keputusan setelah mendengar pertimbangan 
Panitia Musyawarah. 

(3) Sebelum diadakan penetapan Ketua Bagian, rapat pertama 
Bagian dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua yang lama atau oleh seorang 
anggota Bagian yang tertua umumya. • 

( 4} Pimpinan Bagian tidak diperbolehkan merangkap sebagai ang 
gota Panitia Rumah Tangga dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

(5) Masa jabatan Pimpinan Bagian ialah selama satu tahun sidang. 
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Kewajiban Kornisi-komisi ialah: 
(1) a. mclakukan sesuatu tugas at as kcputusan Dewan Perwa kilan 

Rakyat Gotong Royong; 
b. mcmbantu menyclesaikan kcsuliLan-kcsulitan yang dihadapi 

oleh Prcsidcn clalam menjalankan Cndang-undang clan kebijak 
sanaannya, yang tcrrnasuk dalam urusan Komisi masing-masing, 
dalam h al ini Komisi dapat mcngambil k esimpul an. 

c. mcnclengar suara rak yat (publik-hearing) tentang hal-h al yang 
tcrmasuk dalam urusan Komisi masing-ma.sing, antara lain de 
ngan jalan mcmpcrhatikan surat-surat yang disarnpaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan menerima pi 
hak-pihak yang berkcpentingan ; 

d. mcngadakan rapat kerja · dengan Prcsiden untuk mendengarkan 
kctcrangannya at au mc ngadakan pe rtukaran pikiran tentang 
tindakan-tindakan yang sudah atau akan dilakukan oleh Men 
teri-rnentcri yang bersangkutan, dalam hal ini Kornisi dapat 
mengambil kesimpulan, 

e. me ngajukan pertanyaan-pcrtanyaan tertulis kepada Presiden; 
f. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal-hal yang dianggap 

pcrlu untuk dimasukkan kc dalam acara Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

(2) Mengadakan peninjauan-periinjauan yang dianggap perlu olch Ko 
misi yang anggarannya dibebankan k epada Anggaran Belanja 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan ketentuan bah 
wa apabila ada perbedaan pcndapat antara Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong dcngan Komisi, maka keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mencntukan ; 

Pasal 31. 

Pasal 30. 
Ketentuan-kctcntuan tcrscbut dalam pasal 26 clan pasal 27 untuk 

Bagian berlaku mu tatis mutandis bagi Kornisi. 

wak ilan Rakyat Gotong Royong mernbcntuk Komisi-kornisi y<mg bi 
dangnya mcliputi saru arau lcbih Uepartcmen/Lembaga-lembaga Negara 
Tcrtinggi lainnya. 

(2) J umlah Komisi-k ornisi terse but dalam ay at ( 1) di atas sert a la 
pang<m pckerjaannya ditctapkan o lch Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. · 
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§ 6. Panitia Rumah Tangga. 
Pasal 38. 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tiap-tiap tahun 
sidang membentuk di antara anggota-anggotanya suatu Panitia Rumah 
Tangga yang bertugas: 

Pasal 37. 
Panitia Khusus dibubarkan setelah tugasnya dianggap selesai, 

Pasal 36. 
Ketentuan-ketentuan yang berlaku ,,., bagi Bagian-bagian tentang 

rapat-rapat berlaku juga bagi Panitia Khusus. 

Pasal 35. 
( 1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong. 
( 2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 'memutuskan cara 

mempergunakan hasil pekerjaan Panitia Khusus. 

Pasal 34. 
Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan 

tentang tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu menyelesaikan 
tugas kewajiban itu. 

Pasal 33. 
Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang Anggota 

tennasuk seorang Ketua, yang atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar keinginan dari Fraksi 
fraksi, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 5. Panitia Khusus 
Pasal 32. 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, jika menganggap perlu 
dapat membentuk suatu Panitia Khusus di antara Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong untuk melakukan tugas-tugas tertentu 
antara lain dalam hal sesuatu Rancangan Undang-undang dari Pemerin 
tah atau usul inisiatif Undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dan 
atau penyelesaiannya menyangkut beberapa Bagian. 
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Pasal 39. 
(1) Panitia Rumah Tangga terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong sebagai anggota merangkap Ketua, Para \Vakil Ketua 
dan Wakil-wakil dari Fraksi sebagai anggota. 

(2) Fraksi yang beranggotakan sarnpai dengan 50 orang rnempu 
nyai satu wakil, dan yang beranggotakan lebih dari 50 orang mempu 
nyai dua wakil. 

( 3) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pirnpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong mengangkat seorang Ketua Harian clan bebe 
rapa orang wakilnya dari antara Anggota-anggota Panitia Rumah 
Tangga di luar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

c. Memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanja Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong yang disiapkan oleh Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong clan setelah disetujui 
olehnya, meneruskan rancangan sementara Anggaran Belanja itu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapat 
persetujuannya selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli dalam 
tahun dinas sebelurnnya. 

d. Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong tentang pekerjaannya pada tiap-tiap permulaan 
masa-persidangan. 

a. Membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas clan ke 
wajiban yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong; 

b. Secara aktif memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong; 
1. tentang kebijaksanaan dan garis-garis umum mengenai organi 

sasi, tugas dan tata-laksana Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong; 

2. untuk melancarkan segala urusan ke rumah-tanggaan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

3. mengenai pengangkatan clan pemberhentian pegawai-pegawai 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 
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Pasal 43. 
Sekretaris Jenderal dan pejabat-pejabat yang pengangkatan vdan 

pemberhentiannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di 
lakukan oleh Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah men 
dengar pertimbangan-pertimbangan dari Panitia Rumah Tangga. 

Pasal 42. 
Pimpinan Sekretariat diserahkan kepada seorang Sekretaris Jen 

deral yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong tentang pekerjaan yang dipikulkan kepadanya. 
Sekretaris J enderaI dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang 
W akil Sekretaris J enderal. 

{ 1) Garis-garis umum mengenai organisasi, tugas dan tata-kerja 
Sekretariat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari 
Panitia Rumah Tangga. 

(2) Tata-kerja mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat terhadap 
Badan-badan Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari Pirnpinan Badan 
badan Kelengkapan yang bersangkutan. 

Pasal 41. 

Pasal 40. 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berkewajib 

an melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dan menyelenggarakan urusan ke rumah-tanggaan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

( 4) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 8 huruf h, keanggota 
an Panitia Rumah Tangga tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan 
Panitia Musyawarah/Panitia Anggaran dan atau Pimpinan Bagian/Komisi. 
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Pasal 48. 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyerahkan kepada 

Panitia Anggaran tugas meneliti pertanggungan-jawab Anggaran Pen 
dapatan clan Belanja Negara clan rnerneriksa Laporan Badan Perneriksa 
Keuangan tentang tanggung jawab keuangan Negara seperti dimaksud 
clalam pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. 

Pasal 47. 
Rancangan Tambahan clan Peruhahan Anggaran Peridapatan Be 

lanja Negara disclesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong menurut ketentuan-kctentuan dalam pasal 44, 45, dan 46. 

Pasal 46. 
( 1) Tcrhadap penyelcsaian Nota. Keuangan clan Rancangan Ang 

garan Pcndapatan clan Be!anja Negara digunakan ketentuan-ketentuan 
seperti yang berlaku bagi pcnyclesaian Rancangan Unda.ng-undang. 

(2) Hasil pernbahasan tentang Nora Keuangan, dan Rancangan 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang dimaksud dalarn pasal 
44 dan 45, disampaikan oleh Panitia Anggaran kepada para Anggota 
Dewan Perwak ilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 45. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Corong Royong menverahkan 

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pcndapatan clan Bclanja 
Negara kepada Panitia Anggaran agar Panitia rersebut mernberikan 
pendapatnya/pembahasann ya. 

Pasal 44. 
Agar Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat melakukan 

haknya mengenai Penctapan Angganm Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagai te.rcantum dalam pasal 23 ayat ( l) Cndang-undang Dasar , 
maka setiap tahun Presidcn mcngajukan Nota Keuangan dan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara kepada Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Gotong Royong sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun yang 
mendahului tahun dinas Anggaran Belanja, 

BAB VJ 

TENT ANG PENETAPAN ANGGARA.l\T PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA 
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Pasal 52. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberikan kesem 

patan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk hadir sebagai penin 
jau dalam tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong/ 
Panitia Anggaran mengenai pembahasan masalah Anggaran Pendapat 
an dan B elanja Negara. 

(2) Rapat yang dimaksud dalam ayat (1) membahas: 
a. Penyusunan bahan-bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
b. Pembicaraan mengenai pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 

Royong mengenai Nota Keuangan; 
c. Pembicaraan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggar 

an Pendapatan dan Belanja Negara. 
d. Pembicaraan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Per 

ubahan dan Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

BAB VII 
TENT ANG HUBlJNGAN KERJA DENG AN 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Pasal 51. 
( 1) Dalam pleno dimaksud dalam pas al 50, Ketua Dewan Perwakil 

an Rakyat Gotong Royong jika perlu mengundang Badan Pemeriksa 
Keuangan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tambahan tentang 
laporan penelitian dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

(2) Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi 
kesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rapat pleno 
tersebut untuk kemudian dijawab oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 50 
Panitia Musyawarah menetapkan rapat Pleno untuk membahas hasil 

penelitian dan pemeriksaan Panitia Anggaran. 

Pasal 49 
Basil penelitian dan perneriksaan Panitia Anggaran dimaksud dalam 

pasal 48 disampaikan kepada Panitia Musyawarah. 
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Pasal 54. 
(1) Semua usul Prcsidcn, bcrupa Rancangan L'ndang-undang dan 

usul-usul lain yang disampaikan dengan Aman at Prcsidcn kepada De 
wan Perwakilan Rakyat Gotong Royong maupun Rancangan Undang 
undang clan usul lain atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong sendiri , sesudah oleh Sekrctariat diberi nomor pokok dan 
nornor surat , diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota. 

(2) a. Jika Rancangan Undang-undang dan usul-usul atas inisiatif 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong scperti yang tercan 
tum dalam ayat (1) t ersebut di at as diterima oleh Sekrctariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam waktu kira 
kira bersamaan mcngenai suatu persoalan yang sarn a, maka per· 
soalan itu disampaikan kepada Panitia Musyawarah chm untuk 
itu Panitia Musyawarah mcnyampaikan pcrsoalannya kepada 
Bagian yang bersangkutan at au bisa membentuk Panit ia Khusus 
untuk menyelesaikan pcrsoalan terseb ut. Dalam hal ini kedua 
Rancangan Undang-undang tersebut dianggap sama beratnya, 

b. Jika Rancangan Undang-undang clan usul-usul seperti tersebut 
mengenai suatu persoalan yang sam a tidak ditcrima dalam wak 
tu yang kira-kira bersamaan, maka Rancangan y<mg dit erima 
lebih dahulu dianggap sebagai Rancangan yang ditcrim a kcrnudi 
an, dianggap sebagai usul amandcmen. 

(3) Terhadap semua Rancangan Undang-undang clan usul tcrrnak- 

(2) Para Menteri memcnuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong untuk mcnghadiri musyawarah yang diadakan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Badan-badan 
Kelengka pann ya. 

§ 1. Ketentuan-ketentuan Umum. 

Pasal 53. 
{ 1) Presidcn dapat menguasakan kepada Menteri-menteri untuk me 

lakukan sesuatu yang menurut Pcraturan Tata-Tcrtib ini dilakukan 
oleh Presidcn. 

BAB VIII 

TENT ANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDA~G 
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Pasal 56. 
Selesai pembicaraan tingkat I, usul dimaksud beserta penjelasannya 

diteruskan ke dalam rapat Fraksi-fraksi (Tingkat II) untuk dibahas 
guna menghadapi pernbicaraan tingkat selanjutnya. 

Pasal 57. 
( 1) Selesai pembicaraan Tingkat II, maka dilanjutkan dengan pem 

bicaraan Tingkat III yang dilakukan dalam rapat Pleno terbuka. 
(2) Dalam rapat Pleno ini para Anggota diberi kesempatan meng 

adakan pemandangan umum: 

§ 2. Tingkat-tingkat Pembiearaan. 
Pasal 56. 

( 1) Setelah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
menerima usul termaksud dalam pasal 54 ayat (1) yang telah memenuhi 
ketentuan-ketentuan Peraturan Tata-Tertib ini maka Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong rneminta kepada Panitia Musyawa 
rah untuk menentukan hari clan waktu bagi Pemerintah atau wakil para 
pengusul untuk memberikan penjelasan pada rapat Pleno terbuka 
(Tingkat. I). 

(2} Rancangan Undang-undang dan atau usul-usul lain dan penjelas 
annya seperti tersebut ayat ( 1) pasal ini dapat diumumkan. 

sud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan pembicaraan berturut 
turu t dalam: 

Tingkat I - rapat Pleno terbuka. 
Tingkat II - rapat Fraksi-fraksi. 
Tingkat III - rapat Pleno terbuka. 
Tingkat IV - rapat Bagian-bagian. 
Tingkat V - rapat Pleno terbuka, 

Kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain. 
( 4) Pembicaraan tingkat II dimaksud dalam ayat ( 3) dapat juga di 

lakukan dalam rapat Gabungan Fraksi-fraksi dan apabila dianggap per 
lu oleh Panitia Musyawarah maka pembicaraan tingkat IV dapat dilaku 
kan dalam rapat Gabungan Bagian-bagian atau dalam suatu Panitia 
Khusus termaksud dalam pasal 32 s/d pasal 37 Peraturan Tata-Tertib 
ini. 
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( 4) Anggota-anggota dari Bagian-bagian lain dapat mengajukan usul 
usul perubahan secara rertulis rnelalui Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. Usul-usul itu harus ditandatangani oleh seku 
rang-kurangnya 5 orang anggota. Setelah diberi nomor pok ok dan 
nomor surat dan diperbanyak, usul-usul perubahan itu disarnpaikan 
oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada 
Anggota-anggota Bagian-bagian yang bersangkutan dan Pcmerintah/ 
para pengusul untuk dimusyawaratkan. 

(5) Dalam rapat Gabungan Bagian-bagian, Pirnpinan Bagian yang 
hubungannya dengan persoalan yang dibicarakan, harus secara aktif 
mernimpin musyawarah sampai tercapai kata mufakat. 

(6) Apabila dalam musyawarah tersebuttidak tercapai kata mufa- 

Selesai pembicaraan tingkat III, apabila Fraksi-fraksi mcnganggap 
perlu dapat meminta waktu kepada Panitia Musyawarah untuk mene 
ruskan pcmikiran-pernikiran guna menghadapi pembicaraan tingkat 
selanjutnya. 

Pasal 59. 
(1) Dalam pernbicaraan Tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian 

bagian mengadakan musyawarah. 
(2) Musyawarah tersebut dalam ayat ( 1) pas al ini dilakukan: 

a. oleh Bagian sendiri atau Gabungan Bagian-bagian sendiri, 
b. bersama-sama dcngan Pernerintah, apabila rancangan Undang- 

undang dan usul-usul lain itu datang dari Pemerintah, · 
c. bersama-sama dengan para pengusul dan Pemerintah, apabila ran 

cangan Undang-undang dan usul-usul lain itu datang dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
(3) Dalam musyawarah ini para anggota Bagian yang bcrsangkutan 

dan Pemerintah/Para Pengusul dapat mengadakan perubahan-perubah 
an. 

Pasal 58. 

Undang-undang dan usul-usul lain datang dari 
wakil Pemerintah dibcri kesernpatan untuk me- 

a. apabila rancangan 
Pcmerintah , maka 
nanggapmya. 

b. apabila rancangan Undang-undang tersebut merupakan usul Inisiatif 
dan usul-usuI Iain dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 
maka wakil para pcngusul diberi kesernpatan untuk memberikan 
tanggaparmya dan sesudah itu wakiI Pemcrintah memberikan tang 
gapannya pula. 
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Pasal 64. 
( 1) Mengenai pembicaraan tingkat II dalam Fraksi-fraksi termaksud 

dalam pasal 56 serta pembicaraan dalam rapat Bagian pada tingkat IV 
seperti tennaksud dalam pasal 59 dibuat catatan, 

(2) Untuk membuat catatan rapat itu Fraksi-fraksi/Gabungan 
Frak.si-frak.si dapat dibantu seorang atau lebih pegawai Sekretariat. 

§ 3. Catatan, Risalaht Laporan, Nota Perubahan dan 
Naskah baru. 

Pasal 63. 
Mengenai pembicaraan tingkat I, III dan V dalam rapat-rapat Pleno 

termaksud dalam pasal-pasal 55, 57 clan 61 serta pembicaraan dalam 
rapat Gabungan Bagian-bagian pada tingkat IV termaksud dalam pasal 
59 dibuat risalah tulisan cepat. 

Pasal 62. 
(1) Jika pembicaraan atas sesuatu rancangan Undang-undang 

menurut pendapat Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada suatu 
Panitia Khusus, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
membentuk suatu Panitia Khusus. 

(2) Ketentuan dalam pasal 59 berlaku juga untuk pembicaraan oleh 
Panitia Khusus kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lam. 

Pasal 61. 
Apabila pembicaraan Tingkat IV dapat diselesaik.an dengan men 

dapat kata mufakat, maka pembicaraan Tingkat V dilakukan dalam 
rapat Pleno terbuk.a untuk mengambil keputusan, setelah juru bicara 
Fraksi/Gabungan Fraksi-fraksi mengemukakan pendapat terakhir. 

Pasal 60. 
Selesai pembicaraan tingkat IV, apabila Fraksi-fraksi menganggap 

perlu dapat meminta waktu kepada Panitia Musyawarah untuk meru 
rnuskan pemikiran-pemikiran guna rnenghadapi pembiearaan tingkat 
terakhir. 

kat, pimpinan rapat m:enyampaikan halnya kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang akan membawanya ke dalam 
Panitia Musyawarah untuk mencari kebijaksanaan Iain menuju kata 
mufakat, sesuai dengan tata cara seperti tercantum dalam Bab II. 



334 

Pasal 68. 
Setelah laporan Bagian/Gabungan Bagian-bagian disampaikan kepa 

da para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Presi 
den, perumusan penyclesaian dianggap selesai. 

Pasal 66. 
(I) Di samping catatan termaksud dalam pasal 6 5 oleh Pelapor 

pelapor bersama-sama Pimpinan Bagian/Gabungan Bagian-bagian de 
ngan bantuan pegawai Sekrctariat segera dibuat laporan Bagian-bagian/ 
Gabungan Bagian-bagian yang memua.t pokok dan kesimpulan pernbica 
raan dalam Bagian/Gabungan Bagian-bagian paling lama dalam waktu 
serninggu sesudah catatan termaksud dalam pasal 65 selesai, 

(2) Di dalam laporan itu tidak dimuat nama-nama pembicara. 
( 3) Laporan itu ditandatangani oleh Ketua rap at Bagian/Gabungan 

Bagian-bagian dan Pelapor/pelapor-pclapor yang bersangkutan. 

Pasal 67. 
(1) Lap oran Bagian/Gabungan Bagian-bagian setelah diberi nomor 

pokok dan nomor surat olch Sekretariat, diperbanyak serta disampai 
kan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
clan Presiden. 

(2) Laporan itu dapat diumurnkan. 

Pasal 65. 
(1) Pada pernbicaraan tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian-bagian 

yang bersangkutan menunjuk seorang atau lebih di antara anggota 
anggotanya sebagai pelap or. 

(2) Tentang pembicaraan dalam Bagian/Gabungan Bagian-bagian 
dibuat catatan oleh pegawai Sekretariat. 

( 3) Setelah catatan scrnentara dikoreksi oleh para pernbicara rnaka 
dibuat catatan tetap yang memuat: 
a. tanggal rap at dan jam permulaan serta penutupan rapat; 
b. nama-nama yang hadir; 
c. nama-nama pernbicara dan pendapatnya n.asing-rnasing. 

( 4) Catatan Rapat Bagian/Gabungan Bagian-bagian termaksud 
dalam ayat ( 3) dibuat rangkap dua clan setelah diketahui oleh Ketua 
clan Pelapor/Pclap or-pelapor disediakan bagi para Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta Menteri-meriteri yang ber 
sangkutan dan disimpan di Sekertariat. Catatan ini tidak boleh diumum 
kan. 
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§ 4. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengga.nti 
Undang.undang menjadi UndangDundaDg. 

Pasal 72. ·'* 
Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un 

dang, Pemerintah sekurang-kurangnya memberitahukan dan mendengar 
terlebih dulu pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong tentang isi dan maksud Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang yang akan ditetapkan itu. 

Pasal 73. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan di 

Pasal 71. 
Cara-cara pembuatan Catatan, Risalah dan laporan pada rapat 

rapat Komisi/Gabungan Komisi-komisi diatur seperti yang berlaku 
pada rapat Bagian/Gabungan Bagian-bagian. 

Pasal 69. 
(1) Jika Presiden berdasarkan pembicaraan di dalam Bagian/Ga 

bungan Bagian-bagian menganggap perlu untuk mengadakan perubahan 
pad.a naskah Rancangan Undang-undang maka Presiden menyampaikan 
Nota Perubahan atas rancangan Undang-undang tersebut atau naskah 
rancangan Undang-undang baru seluruhnya, apabila perubahan itu meli 
puti banyak bab-bab/pasal-pasal, 

(2) Nota perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat (1) 
itu, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, se 
gera diperbanyak dan disampaikan kepada para Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 70. 
( 1) Jika Bagian/Gabungan Bagian-bagian menganggap perlu untuk 

mengadakan perumusan penyelesaian ulangan ataupun lanjutan atas 
rancangan Undang-undang yang menjadi pokok pembicaraan, maka 
Pimpinan Bagian/Gabungan bagian-bagian segera mengusulkan kepada 
Panitia Musyawarah, agar menetapkan hari dan waktu untuk rurnusan 
penyelesaian ulangan/lanjutan itu. 

(2) Ketentuan-ketentuan tentang rumusanpenyelesaian rancangan 
Undang-undang dalam rapat Bagian/Gabungan bagian-bagian berlaku · 
juga untuk merumuskan penyelesaian ulangan ataupun Ianjutan. 
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§ 5. Mengajukan Rancangan undang-undang Usul Inisiatif 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 75. 
(1) Suatu Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Rancangan Un 
dang-un<lang Usul Inisiatif) berdasarkan pasal 21 ayat ( 1) Undang 
undang Dasar 1945 harus discrtai memori penjelasan dan ditanda 
tangani oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif itu disampaikan secara 
tcrtulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(3) Dalam rapat yang bcrikut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong mernbcritahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong tentang masuknya Rancangan Undang-undang Usul 
inisiatif itu. 

( 4) Ranca.ngan Undang-undang Usul lnisiatif yang dimaksu d, se 
telah oleh Sekretariat diberi nornor pokok clan nornor surat, diper 
banyak clan dibagikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong serta dikirim kepada Presidcn. 

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para pengusul diberi kesern 
patan memberikan pcnjelasan mcngenai Usul Inisiatifnya tersebut. 

(6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentu 
an dalarn pasal 59 sampai 62, dengan mernperhatikan ketentuan-ke- 

Pasal 74. 
( 1) Set el ah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Go tong 

Royong diberi n orno r pokok clan nomor surat, Rancangan Undang 
undang tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
undang menjadi Undang-undang tcrrnaksud dalam pasal 73 diperbanyak 
dan dibagikan kcpada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

(2) Tcrhadap pcnyclcsaian sclanjutnya berla.ku kctctapan-ket.e- 
tapan dalam pasal-pasal 53 sampai 62. 

dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada kesempatan 
sidang pertama, setelah disampaikan dengan Amanat Presiden dalam 
bentuk Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pc 
rnerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang. 
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(2) Yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f adalah mengajukan an· 
juran calon untuk mengisi sesuatu jabatan, jika hal demikian ditentukan 
oleh Undang-undang, 

(3) Usaha-usaha yang dimaksud dalam ayat (1) didakan menurut 
ketentuan-ketentuan dala.m pasal yang berikut. 

BAB IX. 
TENTANG HAK-HAK DAN WEWENANG ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG 
§ 1. Ketentuan-ketentuan Umum. 

Pasal 77. 
(1) Selain hak-hak/wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rak 

yat Gotong Royong sebagai tercantum dalam BAB I pasal 1 ayat (1) 
huruf a dan b maka hak-hak/wewenang dan tugas lainnya adalah se 
bagai berikut.: 

a. mengajukan pertanyaan; 
b. rneminta keterangan (interpelasi); 
c. mengadakan penyelidikan (angket); 
d. rnengajukan perubahan (amandemen); 
e. mengajukan usul pernyataan-pendapat atau usul-usul lain; 
f. menganjurkan seseorang. 

I 

Pasal 76. 
(1) Selama suatu Usul Inisiatif belum diputuskan menjadi Usul 

Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong para pengusul 
berhak menariknya kembali atau mengajukan perubahan. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali di 
sampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dan Pemerintah, dan harus ditandatangani oleh para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menanda 
tangani Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif itu. 

tentuan yang khusus berlaku dalam pembahasan untuk Rancangan 
Undang-undang Usu! Inisiatif atau usul-usul lain dari Dewan Perwakil 
an Rakyat Gotong Royong. 
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Pasal 81. 
( 1) At as permintaan Ketua Dewan Perwakiian Rakyat Go tong 

Royong dalam rapat Panitia Musyawarah yang berikut , Para pengusul 
diberi kesempatan memb erikan penjelasan tentang usulnya. 

(2) Setelah mendengar penjelasan para pengusuI yang dimaksud 

§ 3. Meminta Keterangan (Interpelasi). 

Pasal 80. 
( 1) Sekurang-kurangnya duapuluh orang Anggota dapat mengaju 

kan usul meminta keterangan kepada Presiden. 
(2) Usul itu harus disusun dengan singkat danjelas clan harus disam 

paikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong, kemudian diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekre 
tariat, 

Pasal 79. 
(1) Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 oleh Prcsiden disarripai 
kan dengan tertulis, rnaka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan. 

(2) Penanya dapat memint a supaya pertanyaan dijawab dengan 
lisan. Apabila Presiden memenuhi perrnintaan itu, maka penanya dalam 
rapat yang ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan 
singkat penjelasan tentang pcrtanyaannya, supaya Presiden dapat mern 
bcrikan keterangan yang lebih Iuas tentang soal yang terkandung di 
dalam pertanyaan itu. 

§ 2. Mengajukan pertanyaan, 

Pasal 78. 
(1) Setiap anggota perseorangan dapat mengajukan pertanyaan 

pertanyaan kepada Presiden. 
(2) Pertanyaan itu harus disusun sinkgat serta jelas dan disarnpai 

kan kcpada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan 
tertulis. 

(3) Apabila dipandang perlu, Ketua dapat merundingkan dengan 
penanya ten tang bentuk dan isi pertanyaan itu. 

( 4) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong rrieneruskan 
pertanyaan-pertan yaan itu kepada Presiden disertai pcrmintaan agar 
supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 
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Pasal 83. 
(1) Atas usul sekurang-kurangnya duapuluh orang Anggot~. Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong -Royong dapat menyatakan pendapatnya 
terhadap jawaban Presiden. 

(2) Untuk keperluan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat 
diajukan Usul Pemyataan Pendapat yang diselesaikan menurut keten 
tuan-ketentuan dalam paragrap 7 BAB IX Peraturan Tata-Tertib ini, 

(3) Jika sesudah jawaban Presiden termaksud dalam pasal 82 
ayat (2) tidak diajukan sesuatu Usul Pemyataaa Pendapat, maka pem 
bicaraan mengenai keterangan Presiden seperti tersebut pada pasal 81 
ayat (4) dan pasal 82 ayat (2) dinyatakan selesai oleh Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 82. 
(1) Mengenai keterangan Presiden tersebut dalam pasal 81 ayat 

( 4) diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan, baik 
kepada pengusul maupun kepada Anggota-anggota lainnya, untuk mern 
berikan pemandangannya. 

(2) Atas Pemandangan-pemandangan para pengusul dan para ang 
gota lainnya, Presiden memberikan jawabannya. 

dalam ayat ( 1), Panitia Musyawarah menentukan hari dan waktu bila 
mana usul permintaan keterangan (Interpelasi) itu diberitahukan ke 
pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 

( 3) Dalam rapat Pleno yang ditentukan, para pengusul memberi 
kan penjelasan mengenai soal yang ditanyakan dalam permintaan ke 
terangan. 

( 4) Apabila Usul Interpelasi diterima sebagai Interpelasi Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka Interpelasi tersebut dikirim 
kepada Presiden dan Presiden diundang untuk memberikan keterangan 
nya. 

(5) Setelah Usul Interpelasi para pengusul menjadi Interpelasi 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka para pengusul itu 
tidak dapat menarik kembali usulnya kecuali atas persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 
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Pasal 88. 
(1) Tiap-tiap bulan Panitia Penyelidikan harus memberikan laporan 

Pasal 87. 
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutus 

kan menerima baik usul itu, maka Dewan Perwak.ilan Rakyat Gotong 
Royong membentuk Panitia penyelidikan yang sekurang-kurangnya 
tcrdiri dari 10 orang dan menentukan jumlah biayanya. 

(2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk 
mengadakan penyelidikan merientukan juga masa-kerja Panitia Penye 
lidikan yang bersangkutan. 

(3) Atas permintaan panitia tersebut ayat (1) pasal ini, rnasa beker 
janya dapat diperpanjangjrliperpendek oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

Pasal 86. 
Sebclum dirundingkan dalam rapat Plcno, Panitia Musyawarah me 

netapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan persiapan usul itu oleh 
Fraksi/Gabungan Fraksi-fraksi. 

Usul seperti temaksud dalam pasal 84 beserta penjelasan-penjelas 
anan dan rancangan biaya, setelah oleh Sekretaris diberi nornor pokok 
dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan dikirim kepada Presi 
den. 

R- 
Pasal 85. 

(3) Usul itu disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dengan tertulis dan harus ditanda-tangani oleh para 
pengusul. 

§ 4. Mengadakan penyelidikan (Angket). 

Pasal 84. 
( 1} Sekurang-kurangnya tigapuluh orang Anggota dapat meng 

usulkan untuk mengadakan penvelidikan oleh Dewan Perwakilan Rak 
yat Gotong Royong mengenai hal yang tcrtentu. 

(2) Usul termaksud dalam ayat (1) harus rl.inyatakan dalam suatu 
perumusan yang memuat isi yang jelas tentang hal yangharus diselidiki 
dengan disertai suatu penjelasan dan rancangan jumlah biaya, 
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§ 5. Mengajukan amandemen. 
Pasal 90. 

( 1) Sebelum perundingan ten tang pasal-pasal atau bagian-bagian 
suatu Rancangan Undang-undang, oleh sekurang-kurangnya sepuluh 
orang anggota dapat diajukan usul perubahan (usul amandemen), dan 
usul perubahan atas usul perubahan (usul sub-amandemen). 

(2) Usul amandemen dan usul sub amandemen itu, yang ditanda 
tangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan singkat, disampai 
kan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

( 3) U sul amandemen dan usul sub amandemen serta penj elasan 
singkat itu, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekre 
tariat selekas-lekasnya diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota 
dan disampaikan kepada Presiden. 

( 4) Perubahan-perubahan (amandemen atau sub amandemen) 
yang diusulkan sesudah perundingan termaksud dalam ayat ( 1) dimulai, 
diajukan dengan tertulis kepada Ketua rapat Usul-usul perubahan itu 
dengan selekasnya diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak 

tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Laporan 
itu setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok clan nomor surat, di 
perbanyak serta dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

(2) Atas usul 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong laporan berkala itu dapat dibicarakan dalam rapat Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong kecuali kalau Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong memutuskan lain. 

Pasal 89. 
(1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Penyelidikan 

(Angket) memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. Laporan itu setelah oleh Sekretariat diberi 
nornor pokok dan nomor surat , diperbanyak serta dibagikan kepada 
para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan kemudian 
dibicarakan dalam rapat pleno, kecuali kalau Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong memutuskan lain. 

(2) Laporan-laporan dan surat-surat dari Panitia Penyelidikan di 
simpan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
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Pasal 92. 
Apabila sesudah laporan Panitia Anggaran/Bagian/Gabungan Bagian 

bagian/Panitia Khusus mengenai sesuatu Rancangan Undang-undang 
tersebut, maka penuridaan perundingan atau penyerahan perubahan 
dap at dilakukan atas usu! Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong atau sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota. 

Pasal 93. 
( 1) Apabila tidak ada Anggot~t yang hendak mcngusulkan peru 

bahan lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal yang sedang dib icara 
kan atau dalam bagian lainnya yang bersangkutan dcngan pasal/scbagian 
pasal itu clan tidak ada Anggota yaIJg ingin bcrbicara lagi tentang hal 
tcrsebut, maka perundingan tentang pasal/sebagian pasal tersebut di 
akhiri. 

(2) Dengan mernperhatikan dasar musyawarah untuk mufakat 
seperti terrnaksud dalam Bab II Peraturan Tata-Tcrtib ini, keputusan 
yang b erturut-turut dirnulai dengan usul sub amandernen, kernudian 
usu! amandcmcn yang bersangkutan clan akhirnya pasal atau bagian 
lainnya dengan atau tanpa perubahan. 

(3) Jika ada lebih dari satu usul amandemen, sub amandemen 
mengenai sesuatu pasal, bagian pasal atau bagian lain daripada Rancang 
an Undang-undang, maka keputusan diarnbil lebih dahulu terhadap 
usul amandemcn, yang menurut pendapat Ketua rapat atau Dewan 

Pasal 91. 
Atas usul Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Ketua 

Panitia Anggaran, Ketua Bagian/Gabungan Bagian-bagian, Ketua Panitia 
Khusus yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya sepuluh orang 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menunda 
perundingan tentang setiap pcrubahan yang diusulkan atau menyerah 
kan usul perubahan itu kepara Panitia .Anggaran/Bagian/Gabungan 
Bagian-bagian/Panitia Khusus yang bcrsangkutan untuk diminta per 
timbangannya, yang dikemukakan dengan lisan at au dengan tulisan. 

clan dibagikan kepada para anggota scrta disampaikan kepada Presiden. 
(5) Selain daripada penjclasan tertulis, oleh pcngusul dapat juga 

diberikan penjelasan dengan lisan dalam rapat yang membicarakan 
pasal atau bagian yang bcrsangkutan pada rapat-rapat yang diadakan 
sebelum rapat pleno tingkat IV. 
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Pasal 96. 
( 1) Sebagai akibat perubahan-perubahan yang telah diterima dalam 

perundingan tentang sesuatu Rancangan Undang-undang, maka Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengadakan perubahan 
perubahan nomor urut pasal-pasaljbagian-bagian, demikian pula peru 
bahan-perubahan dalam penunjukkan nomor, pasal-pasalfbagian-bagian 
lain. sebagai akibat perubahan tadi. 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau usul sepuluh orang anggota 
mem pun yai akibat yang paling Iuas, 

Pasal 94. 
( l) Sesuatu usul perubahan, setelah perundingan dalam rapat 

ditutup tidak dapat ditarik kembali. 
(2) Jika suatu usul perubahan, yang karena diterirnanya meng 

akibatkan usul-usul perubahan lain dengan sendirinya hapus, rnaka 
usul-usul perubahan itu dianggap telah dicahut. 

(3) Jika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan itu, 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong R:oyong yang memutuskan. 

Pasal 95. 
(1} Apabila sesuatu Rancangan Undang-undang yang diajukan 

oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
dalam rapat telah diubah, maka pengambilan keputusan yang terakhir 
tentang rancangan itu seluruhnya diundurkan sampai rapat yang berikut 
kecuali jika Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan 
lain. 

(2) Sementara itu oleh anggota-anggota, demikian pula oleh Presi 
den dapat disusulkan perubahan-perubahan baru yang diusulkan sebagai 
akibat perubahan yang telah diterima atau sebagai akibat penolakan 
suatu pasal. 

(3) Usul-usul perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) dan pasal 
pasal atau bagian-bagian lain yang bersangkutan dapat dirundingkan 
sebelum diamhil keputusan terakhir, kecuali jika Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong rnemutuskan untuk mengambil keputusan 
tanpa mengadakan perundingan Iagi. 

( 4) Apabila, sebagai akibat yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) 
diadakan lagi perubahan-perubahan, maka pengambilan keputusan 
terakhir diundurkan Iagi sampai rapat yang berikut. Perundingan baru 
tidak diadakan lagi. 
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§ 7. U sul pernyataan pendapat clan usul-usul lain 
Pasal 99. 

(1) Sekurang-kurangnya duapuluh orang Anggota dapat mcngaju 
kan sesuatu usul pernyataan pendapat atau usul-usul Iain, baik yang 
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun yang 
mernpunyai maksud tcrsendiri. 

(2) Usul pemyataan pendapat atau usul lain, sebagaimana <limaksud 
dalam ayat ( 1) harus disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong disertai penjelasan tertulis. 

(3) Dalam rapat yang bcrikut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong/Ketua rapat mernbcritahukan kepada Dewan Perwakil 
an Rakyat Gotong Royong tentang masuknya usul tersebut. 

Pasal 100. 
Setela.h oleh Sekrctariat diberi nomor pokok dan nornor surat, usul 

Pasal 98. 
Anjuran yang terrnuat dalam pasal 97 oleh Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Gotong Royong disarnpaikan dengan tertulis kepada Presiden, 
dengan disertai pernberitaan mengcnai pcmilihan calon-calon. 

§ 6. Menganjurkan seseorang. 

Pasal 97. 
( 1) Apabila oleh Undang-undang ditentukan bahwa Dewan Per 

wakilan Rakyat Gotong Royong diwajibkan mengajukan anjuran 
calon untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, maka bagi anjuran 
dan pernilihan calon itu berlaku ketentuan-ketcntuan yang termaktub 
dalam Bab II pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Tata-tertib ini. 

(2) jika di dalam perrnusyawaratan tersebut dalam ayat (1) di 
atas tidak dicapai mufakat mcngenai calon-calon, maka diadakan 
pemungutan suara, clan untuk itu berlaku ketentuan-ketentuan yang 
termuat dalam Bab II pasal 4 ayat ( 4) sub c dari Peraturan Tata-tertib 
iru. 

(2) Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat 
pula diadakan perubahan-perubahan k ccil lain yang bcrsifat tehnis per 
undang-undangan clan yang perlu untuk mernbcri bcntuk/rumusan 
sebagaimana mestinya bagi Rancangan Undang-undang yang telah 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
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Pasal 103. 
Pembicaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong yang menerima baik atau menolak usul pernyataan 
pendapat atau usul lain tersebut. 

Pasal 102. 
(I) Sebelum perundingan diadakan tentang rumusan usul, oleh 

sekurang-kurangnya sepuluh Anggota dapat diajukan usul amandemen. 
( 2) Usul amandemen terseb ut pada ayat ( 1) pasal ini yang disertai 

penjelasan singkat, disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat. 
(3) Usul amandemen tersebut hanya dapat mengubah rumusan usul 

pernyataan pendapat/usul lain kalau disetujui oleh pengusul pemyataan 
pendapat/usul lain itu, 

(4) Usul amandemen ini dimusyawaratkan dalam. rapat-rapat yang 
"' diadakan sebelum rapat Pleno tingkat V. 

Pasal 101. 
(1) Panitia Musyawarah menetapkan hari clan waktu pembicaraan 

dalam rapat Pleno mengenai usul pernyataan pendapat atau usul lain 
itu. 

(2) Dalam rapat Pleno yang telah ditetapkan di atas, para pengusul 
diberi kesernpatan memberikan penjelasannya dengan lisan atas usul 
pemyataan pendapat atau usul lain itu. 

(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pemyataan pendapat atau 
usul lain dilakukan dalam dua habak pembicaraan, dengan memberikan 
kesempatan kepada: 
a. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong lain 

nya untuk memberikan pemandangannya; 
b, Presiden untuk menyatakan pendapatnya; 

Baik dalam rangka babak pernbicaraan yang pertama maupun dalam 
babak yang terakhir, para pengusul memberikan jawaban atas pernan 
dangan para anggota clan Presiden. 

termaksud dalam pasal 99 diperbanyak serta dibagikan kepada para 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan dikirimkan 
kepada Presiden, 
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(2) Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) hurnf a, b, atau c, 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera meng 
undang Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
untuk menghadiri sidang luar biasa terrnaksud. 

Pasal 105. 
Waktu masa-masa persidangan diretapkan olch Panitia Musyawarah, 

dcngan ketentuan bahwa: 
a. Masa pcrsidangan pert.ama diperuntukkan buat menyelesaikan 

Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Bclanja Negara di masa 
anggaran berikutnya. 

b. Masa persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat menye 
lesaikan segala perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara 
Tahun Dinas Anggaran yang sedang berjalan. 

Pasa1 106. 
( 1) Sidang luar biasa di 1uar masa-rnasa persidangan dimaksud dalam 

pasal 104 dapat diadakan, jika dikehendaki oleh : 
a. Pre.siden; 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan per 

setujuan Panit ia Musyawarah; 
c. Sepersepuluh dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong yang mencntukan quorum dengan persetujuan 
Panitia Musyawarah. 

§ 1. Persidangan. 

Pasal 104. 
( 1) Tahun sidang Dewan Perwaki1an Rakyat Gotong Royong di 

rnulai pada tanggal 16 Agustus dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 
tahun berikutnya. 

{2) Tahun sidang dibagi atas 4 masa persidangan. 
(3) Pada hari perrnulaan tahun sidang Presid en/Kepala Negara 

memberikan amanatnya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong sebagai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Negara mcngenai tahun dinas yang akan 
datang. 

BAB X. 
TENTANG SIDA.NG DAN RAPAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT GOTONG ROYO~G 
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§ 2. Ketentuan Umum tentang rapat-rapat 
Pasal 107. 

(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong membuka dan menutup rapat-rapat Pleno. 

{2) Waktu-waktu rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong ialah: 
a. pagi: hari Senin s/d Kamis mulai jam 09.00 sampai jam 14.00;hari 

Jum'at mulai jam 08.30 sampai jam 11.00; dan hari Sabtu 
mulaijam 09.00 sampaijam 23.30. 

b. malam: mulai jam 19.30 sampai jam 23.30. 
(3) Jika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

menentukan waktu-waktu lain. 
Pasal 108. 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani 
daftar hadir. 

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari sepa 
ruh jumlah Anggota Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 
maka Ketua Rapat membuka rapat, 

Pasal 109. 
(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat 

jumlah anggota yang diperlukan belum tercapai, maka Ketua Rapat 
membuka pertemuan. Ia dapat menyuruh mengumumkan surat-surat 
masuk/keluar. 

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua rapat paling lama satu 
jam. 

(3} Jika pada akhir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat 
(2) belum juga tercapai quorum, maka Ketua rapat membuka rapat. 
Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperboleh 
kan mengambil sesuatu keputusan atau Ketua Rap at menyatakan, bah 
wa rapat tidak dilangsungkan. 

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat {3) Panitia Musyawarah 
menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan, kecuali kalau 
dalam acara rapat-rapat yang seclang berlaku telah disediakan waktu 
untulc membicarakan pokok pembicaraan yang bersangkutan. 

(5) Jika pada perundingan tersebut pada ayat (3), quorum sudah 
tercapai maka Ketua mengumumkan, bahwa quorum sudah tercapai 
dan rapat dapat dilangsungkan sebagaimana biasa, 
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Pasal 1I2. 
(1) Pcmb icaraan rnengenai sesuatu soal dalam rap at pleno tingkat 

III dilakukan dalam dua babak , kecuali apahila Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong menentukan lain. 

( 2) Dalam babak kedua clan selanj utnva, jika diadakan lcbih dari 
clua babak yang boleh bcrb icara han ya <mggota-anggota yang telah 
minta berbicara dalam babak pertama atau anggota sefraksinya yang 
dimaksud dalarn pas al 1J5 ayat ( 3). 

Pasal 113. 
( 1) Pada perrnulaan atau se larn a pcrundingan ten tang scsuatu soal, 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mcngadakan ketcn 
tuan mengenai lamanya pidato para anggota. 

(2) Bilarnana pernbicara mclarnpaui batas waktu yang tclah ditct ap 
kan, Ketua Rapat rnempcringatkan pcmbicara supaya mengakhiri 
pidatonya dan Pcmbicara harus mernenuhi perrnintaan itu. 

Pasal 114. 
(1) Untuk kepentingan penmdingan, Ketua Rap at dapat rnenctap 

kan, bahwa scb clum perundingan mengcnai sesuatu hal dirnulai, para 
pernb icara mencatatkan nama tcrlcbih dahulu clalam wak tu yang 
ditetapkan olch Ketua Rapat. 

(2) Pcncatatan nama itu dapat juga dilakukan oleh Pengurus Fraksi 
yang bersangkutan atas nama pembicara. 

§ 3. Perundingan. 

Pasal 111. 
(1) Anggota berbicara di tcmpat yang discdiakan untuk itu, setela.h 

mcndapat ijin dari Ketua Rapar. 
(2) Pemhicara tidak boleh diganggu selama ia bcrbicara, 

Pasal i ro. 
(1) Sesudah rapat dibuka, Sekrctaris mcrnbcritahukan surat-surat 

masuk clan surat-surat keluar sejak rapat yang tcrakhir, kecuali surat 
surat yang mengenai urusan Rumah Tangga Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Gotong Royong. 

(2) Surat-surat masuk clan keluar; dibacaka.n dalam rapat apabila 
dia.nggap perlu oleh Ketua rapat , atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong, setclah mendengarkan pemberitahuan yang dimaksud 
clalarn ayat (1). 
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Pasal 117. 
Agar supaya dapat menjadi pokok perundingan, maka suatu usul 

prosedure mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul menunda 
perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 116 huruf b dan 
d harus disokong oleh sekurang-kurangnya empat orang anggota yang 
hadir, terkecuali usul itu diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rak 
yat Gotong Royong/Ketua Rapat. 

Pasal 118. 
( 1) Seorang pembicara yang diberi kesempatan untuk mengadakan 

interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 116 ayat (1) 

Pasal 115. 
(1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan, 
(2) Untuk kepentingan perundingan, Ketua Rapat dapat mengada 

kan penyimpangan dari urutan berbicara seperti termaksud dalarn ayat 
(1 ). 

( 3) Seorang anggota yang berhalangan pad.a waktu mendapat gilir 
an berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota se-Fraksinya sebagai 
pembicara, Jika tidak ada anggota se-Fraksinya yang menggantikan 
anggota tersebut, maka gilirannya berbicara hilang. 

Pasal 116. 
(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 118 

dan pasal 119 setiap waktu dapat diberikan kesernpatan berbicara 
(interupsi) kepada anggota untuk: 
a. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenamya mengenai soal 

yang dibicarakan; 
b. mengajukan usul prosedure mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
c. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri: 
d. mengajukan usul untuk menunda perundingan. 

(2) Ketua Rapat memperingatkan kepada pembicara, bahwa prose 
dure pembicaraan menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan 
Tata-Tertib. 

( 3) Sesudah waktu yang ditetapkan itu lewat, Anggota yang belum 
mencatatkan namanya, sebagai tennaksud dalam ayat (I} pasal ini, 
tidak perhak untuk ikut berbicara mengenai hal yang termaksud dalam 
ayat tersebut, kecuali jika menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan 
alasan yang dapat diterima, 
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Pasal 121. 
( 1) Apabila seorang pernbicara tidak mernenuhi peringatan Ketua 

Rapat yang tersebut dalam pasal-pasal 119 ayat (2) clan 120 ayat (1) 
atau mengulangi pelanggaran atas pclanggaran tersebut di atas, Ketua 
Rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan. 

(2) Jika dianggap perlu Ketua Rap at dapat melarang pernbicara 
yang dimaksud dalam ayat ( 1) terus menghadiri rapat yang merunding 
kan soal yang bersangkutan, 

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak <lapat menerima keputus- 

Pasal 119. 
( 1) Penyimpangan dari pokok pernbicaraan kecu ali dalam hal-hal 

tersebut dalam pasal 116 ayat ( 1) tidak diperkenankan. 
(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pernbicara 

an, maka ketua rapat memperingatkannya dan merninta supaya pernbi 
cara kembali pada pokok pembicaraan. 

Pasal 120. 
(I) Apabila seorang pernbicara dalam rapat mempergunakan per 

kataan-perkataan yang tidak layak mengganggu ketertiban atau meng 
anjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, Ketua 
Rapat memberi nasehat dan memperingatkan supaya pernbicara tertib 
kembali. 

(2) Dalam hal demikian Ketua Rap at mernberi k esernpatan kepada 
pernbicara yang bersangkutan untuk menarik kernbali perkataan-per 
kataan yang menyebabkan ia diberi peringatan. J ika ia memenuhi 
permintaan Ketua rapat tcrsebut, maka perkataan-perkataan tersebut 
tidak dirnuat <lalam Risalah rersmi tentang perundingan itu dan diang 
gap sebagai tidak diucapkan. 

( 3) Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat ( 1) berlaku juga 
bagi anggota-anggota lain. 

tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit. 
(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 

116 ayat ( 1) huruf a clan c tidak diadakan perdebatan, 

(3) Sebelum rapat melanjutkan perundingan mengenai soal-soal 
yang mcnjadi acara rap at hari itu, jika dianggap perlu oleh Ketua Rap at 
dapat diambii keputusan terhadap pernbicaraan mengenai hal-hal ter 
sebu t dalam pasal 116 ayat (1) huruf b dan d. 
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Pasal 122. 
( 1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua rapat dapat 

melarang anggota-anggota yang rnelakukan pelanggaran yang dimaksud 
dalam pasal 121 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu. 

(2) Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 121 ayat ( 3) 
berlaku juga dalam hal termaksud dalam ayat ( 1) pasal ini. 

Pasal 123. 
(1) Anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 119 ayat 

(2) dan pasal 120 ayat (1) diharuskan dengan segera keluar dari 
ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Yang dimaksud dengan ruangan sidang tersebut dalam ayat 
( 1) ialah ruangan rapat pleno term.asuk. . ruangan untuk umum, un 
dangan dan para tamu lainnya. 

(3) Jika anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 119 
ayat (2) clan pasal 120 ayat (1) tetap duduk dalam ruangan sidang 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka Ketua rapat berke 
wajiban untuk. menyuruh anggota itu meninggalkan ruangan sidang dan 
apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua 
rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa. 

Pasal 124. 
( 1) Apabila Ketua Rapat menganggap perlu maka ia boleh me 

nunda rapat. 
(2) Lamanya penundaan rapat tidak boleh melebihi waktu 12 jam. 

§ 4. Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
Pasal 125. 

Mengenai setiap rapat pleno terbuka dibuat Risalah resmi, yakni 
laporan tulisan cepat yang selain daripada semua pengumuman dan 
perundingan yang dilakukan dalam rapat, memuat juga: 
1. acara rapat; 
2. narna anggota yang telah menanda-tangani claftar hadir yang ter- 

an Ketua Rapat yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka kepada 
Anggota itu diberi kesempatan berbicara selama-lamanya sepuluh menit 
untuk memberikan penjelasan seperlunya dengan ketentuan bahwa 
rapat tidak mengadakan perdebatan mengenai soal yang bersangkutan 
itu dan langsung mengambil keputusan mengenai persoalan yang 
sedangdibicarakan. 
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Pasal 130. 
( 1) Pembicaraan-pernbicaraan dalam rapat tertutup adalah tidak 

untuk diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumum 
kan seluruhnya atau sebagiannya. 

(2) Atas usul Ketua rapat, Wakil Pemerintah atau sekurang-kurang 
nya sepuluh anggota yang hadir dalam rapat tertutup memutuskan 

maksud dalam pasal 108; 
3. narna-narna para Menteri yang mewakili Pemerintah; 
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan. 

Pasal 126. 
Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnya kepada anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dernikian juga kepada Wakil-wakil 
Pemerintah yang bersangkutan, dikirirnkan Risalah resrni semcntara. 

Pasal 127. 
( 1) Dalam tempo 4 hari setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong dan Wakil Pemcrintah mcndapat kesempatan untuk 
mcngadakan perubahan dalam bagian Risalah yang mernuat pidatonya; 
tanpa mengubah maksud pi<latonya. 

(2) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat (2) lewat, maka Risa 
lah resmi selek as-lekasnya ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong. 

( 3) Dewan Perwakilan Rakyat Go tong Royong mengambil keputus 
an, apabila timbul perselisihan tentang isi Risalah resmi. 

§ 3. Rapat 'I'ertutup, 

Pasal 128. 
Atas keputusan Panitia Musyawarah dapat diadakan rapat pleno 

tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 129. 
( 1) Pada waktu rapat plcno terbuka, pintu-pintu ruangan sidang 

dapat ditutup, jika Ketua rapat menimbangnya perlu atau sekurang 
kurangnya 10 orang anggota meminta hal itu. 

(2} Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah perrnusya 
waratan selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup. 

(3) Hal-ha! yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat diputuskan 
dengan pintu tertutup. 
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Pasal 133. 
( 1) Presiden atau Menteri yang dikuasakan olehnya memenuhi 

undangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk keperluan 
Musyawarah seperti tennaksud dalam pasal 132. 

(2) Undangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada 
Presiden atau Menteri yang dikuasakan olehnya dengan mengemukakan 
persoalan yang akan dimusyawarahkan serta dengan memberikan waktu 
secukupnya untuk mcmpelajari persoalan tersebut. 

(3) Tanpa mendapat undangan, para Menteri dapat pula mengun 
jungi rapat-rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

§ 6. Presiden dan Menteri-menteri 
Pasal 132. 

( 1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang 
Presiden dan Para Menteri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Perwa 
kilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia diwakili oleh 
Menteri yang bersangkutan, 

Pasal 131. 
( 1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atan 

hanyalah laporan singkat tentang perundingan yang dilakukan. 
(2) Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pemyataan 

mengenai sifat rapat yaitu: 
a. "hanya untuk. yang diundang" untuk rapat tertutup pada umumnya 
b. "rahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksud dalam pasal 130 

ayat (2). 
( 3) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat memutusk.an 

bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dima 
sukkan dalam Iaporan. 

bahwa oembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia. 
(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 

atau sebagian pembicaraan-pembicaraan. 
(4) Rahasia itu hams dipegang oleh semua orang yang hadir dalam 

rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubungan de 
ngan pekerjaannya kemudian mengetahhi apa yang dibicarakan itu. 
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Pasal 136. 
Usul-usul pcrubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah dite 

tapkan oleh Panitia Musyawarah, baik berupa pcrubahan waktu clan 
a.tau pokok-pokck pembicaraan baru dirnasukkan dalam acara, disam 
paikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong untuk scgera dibicarakan dalam rapat Panitia Musya 
warah, 

Dalam hal yang belakangan ini harus disebutkan pokok perribicara 
a.n yang diusulkan dalam acara clan waktu yang diminta <lisediakan 
dalam acara untuk membicarakan pokok tcrsebut. 

Pasal 13 7. 
( 1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani olch sekurang-kurang 

nya lima orang anggota atau oleh Pirnpinan Fraksi/Panitia Anggaran/ 
Bagian/Kornisi dalam hal usul perubahan diajukan oleh sesuatu Fraksi/ 
Panitia Anggaran/Bagian/Komisi. 

(2) Usul pcrubahan itu harus diajukan selambat-Iambatnya dua hari 
sebelum acara-acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 138. 
( 1) Pada hari rnulai berlakunya acara rapat-rapat, dibicarakan 

usul-usul perubahan acara yang masuk dalam waktu yang telah diten 
tukan, t ermaksud dalam pasal 137 ayat (2). 

(2) Apabila temyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang 
ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan olch Pani 
tia Musyawarah berlak.u terus, 

§ 7. Cara mengubah Acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan. 

Pasal 135. 
Acara rapat-rapat yang sudah dit etapkan olch Panitia Musyawarah 

segera diperbanyak dan dibagikan kcpada para anggota Dewan Pcrwa 
kilan Rakyat Gotong Royong selambat-Iambatnya seminggu sebelurn 
acara tersebut mulai bcrlaku. 

Pasal 134. 
(1) Presidcn dan Para Menteri mempunyai tempat duduk yang 

tertcntu dalam ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

(2) Kctua rapat mernpersilakan Presiden atau Menteri berbicara 
apabila dan setiap kali ia menghcndakinya. 
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Pasal 139. 
( 1) Sesudah waktu dua hari seperti dalam pasal 13 7 ayat (2) itu 

lewat, maka usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan 
hanya dapat diajukan langsung kepada Panitia Musyawarah dengan 
tertulis oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota, dengan me 
nyebut hari-hari dan pokok-pokok pembicaraan mana yang perlu 
diubah. 

(2) Panitia Musyawarah memutuskan, apakah usul perubahan itu 
disetujui atau tidak. . 

( 3) Dalam hal usul itu disetujui oleh Panitia Musyawarah, maka 
keputusan Panitia Musyawarah itu diumumkan kepada segenap Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

( 4) Apabila usul itu ditolak oleh Panitia Musyawara.h, maka jumlah 
pengusul dapat diperbesar menjadi sepersepuluh jumlah Anggota sidang, 
untuk mengajukan lagi usul perubahan acara tersebut kepada Pleno. 
Usul perubahan acara itu dibicarkan dalam waktu seminggu setelah 
penolakan usul oleh Panitia Musyawarah tidak terdapat rapat Pleno 
dalam acara rapat-rapat, maka atas penetapan Panitia Musyawarn.h 
diadakan rapat Pleno Khusus, untuk membicarakan usul perubahan 
acara itu, Pasal 40. 

Dalam keadaan yang mendesak, maka dalam rapat Pleno yang se 
dang berlangsung dapat diajukan usul perubahan acara oleh: 
a. Presiden. 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
c. Panitia Musyawarah. 
d. Sepersepuluh anggota sidang. 

§ 8. Peninjau-peninjau rapat. 
Pasal 141. 

( 1) Para peninjau harus mentaati segala ketentuan mengenai keter 
tiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak 
setuju, baik dengan perkataan maupun cara lain. 

( 3) Para peninjau duduk di tempat yang disediakan. 
Pasal 142. 

(1) Ketua rapat meajaga supaya ketentuan dalam pasal 141 diper 
hatikan dan memelihara suasana yang tertib. 
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Pasal 144. 
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berpen 

dapat , bahwa tentang sesuatu hal yang termuat dalarn surat-surat masuk 

TENTANG SURAT-SL'RAT .\lASUK/KELCAR 

Pasal 143. 
(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menen 

tukan, apa yang harus diperbuat dengan surat-sur at masuk atau mene 
ruskan kepada Badan-badan Kelengkapan yang b ersangkutan, kccuali 
apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mcnentukan lain. 

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Badan-badan 
Kelengkapan oleh Sekretariat yang bcrsangkutan dibuat daftar, yang 
mernuat dengan singkat isi surat-surat itu. 

(3) Salinan daftar surat-surat tcrmaksud dalam ayat (2) disampai 
kan kepada semua Anggota Badan-badan Kelengkapan yang bersang 
ku tan untuk diketahui, 

( 4) Ketua a tau Wakil-wakil Ketua Badan-badan Kelengkapan me 
meriksa surat-surat tersebut guna penyelesaiannya. 

(5) Ketetapan tentang cara menyelcsaikan surat-surat itu dibubuh 
kan dalam daftar surat-surat asli yang ada pada Sekretariat Badan 
badan Kelengkapan dan tersedia bagi anggota yang bersangkutan. 

(6) Surat-surat yang rnenurut anggapan Ketua atau \Vakil Ketua 
Badan-badan Kelengkapan rnernuat soal yang penting, oleh Ketua 
diajukan kepada rapat untuk menetapkan cara penyelcsaiannya. 

(7) Anggota-anggota Badan-badan Kdengkapan setelah menerima 
daftar surat-surat termaksud dalam ayat ( 3), clan a tau asli daftar t er 
sebut yang dimaksud dalam ayat (2), dapat juga mengusulkan, supaya 
surat-surat yang menurut anggapan rnereka mernuat soal-soal pcnting, 
diajukan dalam rapat untuk dirundingkan dan ditetapkan cara penye 
lesaiannya. 

BAB XI. menutup rapat. 

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Ketua rapat 
dapat mcrncrintahkan para pcninjau yang mengganggu kctertiban untuk 
meninggalkan sidang. 

(3) Ketua rapat bcrhak mengcluarkan peninjau-peninjau yang 
tidak mengiridahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan 
alat negara. 

( 4) Dalam hal termaksud dalam avat (2) Ketua rap at dapat juga 
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perlu diadakan pemeriksaan, maka hal itu diserahkan kepada suatu 
Panitia Khusus untuk memeriksanya, kemudian menyampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong laporan tertulis mengenai 
penyelesaian hal itu. 

(2) Laporan itu harus selesai dalam waktu yang ditentukan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

(3} Sesudah selesai, maka laporan itu oleh Sekretariat diberi nomor 
pokok dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong clan kemudian 
dibicarakan dalam rapat Pleno. 

Pasal 145. 
(1} Apabila Panitia Khusus seperti tersebut dalam pasal 144 ayat 

( 1) tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang telah 
ditetapkan, maka atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau oleh Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak bersidang. 

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong atau Pimpin 
an Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan tidak akan 
memperpanjang waktu tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong membebaskan Panitia Khusus tersebut dari kewajibannya 
atau membubarkan Panitia Khusus itu dan mengang.kat lagi Panitia 
Khusus baru dan menjalankan usaha lain. 

Pasal 146. 
Setelah perundingan-perundingan tentang hal dan usul yang dimak 

sud dalam pasal 144 selesai, oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong dikeluarkan keputusan. 

Pasal 147. 
Surat-surat kel~ar yang oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong dianggap penting untuk diketahui oleh para Anggota, 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota. 

BAB XII. 
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. 

Pasal 148. 
(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata-Tertib 

ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepersepuluh anggota 
sidang. 
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ttd. 

Ketua, 

Pasal 152. 
Dengan ditctapkannya Tata-Tcrr ib ini rnaka Peraturan Tata-Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang ditetapkan pada 
tanggal 4 Juni 1966 (Kcputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong No. 31/DPR-GR/IV/65-66) tidak berlaku lagi. 

Ditetapkan olch Dewan Pcrwak ilan Rakyat Gotong Royong da1am 
rapat Pleno terbuka ke-46 pada tanggal 1 7 Pebruari 1968. 

Paasal 150. 
Scmua hal yang tidak cliatur dalam peraturan Tata-Tert.ib 1111 di 

putuskan olch Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 151. 
Peraturan Tata-Tcrtib ini mulai berlaku pada hari ditetapkan clan 

berlaku sarnpai terbcntuknya Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan 
Urnum. 

(2) Usul perubahan dan tarnbahan tcrrnaksud dalam ayat (1), yang 
ditanda-tangan; oleh para pcngusul dan disertai penjelasan, sctclah 
diberi norno r pokok dan nomor surat okh Sekrctariat diperbanyak dan 
disampaikan kepada Panitia Musyawarah dan para Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

PasaI 149. 
Panitia Musyawarah mcncruskan usul perubahan dan tambahan 

terscb u t dengan disertai pcrtirnbangann ya kepada rap at Pleno Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Gotong Royong, yang kcrnudian rnernutuskan, 
apakah usu] itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan 
ataupun ditolak. 
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Catatan: 1) Dipergunakan untuk sumpah menurut Agama Islam. 
2) Dipergunakan untuk sumpah menurut Agama Kristen 

Protestan/Katholik. 

(Demi Allah1 ) 

"Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk menjadi Anggota/ 
Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, 
langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada 
memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu 
kepada siapapun juga. 
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa akan menjunjung 
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan meneri 
ma langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji 
atau pemberian. 
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, senantiasa dan menjunjung 
tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan 
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, 
Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta 
Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indone 
sia, bahwa akan berusaha sekuat tenaga mernajukan kesejahteraan 
Rakyat Indonesia clan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa 
dan Negara, Republik Indonesia". 

(Kiranya Tuhan menolong saya2) 

SUMPAH (JANJI) ANGGOTA/KETUA/WAKIL KETUA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG. 
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( Hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 ) 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
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Mengingat: 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa 

kerakyatan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per 
musyawaratan/perwakilan. 

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (3) yang menekankan 
bahwa segala putusan ditetapkan dengan suara terbanyak, Pasal 5 
ayat ( 1) dan Pasal 20 ayat (I), yang menghendaki kerja sama antara 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk sesuatu 
Undang-undang. 

3. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hik.mah Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Petwakilan. 

4. Undang-undang No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum dan Un 
dang-undang No. 16/1969 tentang Susunan clan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD. 

Menimbang: 
l. Bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemi 

lihan Umum tahun 1971, maka Peraturan Tata-tertib DPR-GR. 
sudah tidak berlaku lagi. 

2. Bahwa perlu ditetapkan suatu Peraturan Tata-Tertib yang mengatur 
cara-cara menghayati kedudukan, fungsi, tugas, wewenang tanggung 
jawab beserta alat-alat kelengk.apan Dewan Perwakilan Rakyat ber 
dasarkan asas-asas Pancasila clan Undang-undang Dasar 1945. 

Dalam rapat Pleno terbuka ke-10 pada tanggal 8 Ja1mari 1972. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK IOONESIA 

No. 7/DPR-Rl/111/71- 72 
ten tang 

P~R,ATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INOONESIA 
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BAB IL 
KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG 

DEWAN PERWAKILA.N RAKYAT 

Pasal 2. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lcmbaga Negara yang ber 

tanggung jawab dan ben.venang untuk menjalankan tugas-tugas utama 
sebagai berikut: 
a. Bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapat 

an dan Belanja Negara sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang 
undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. 

BAB L 
KETENTUAN UMU.\l 

Pasal I. 
( l ) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan 

Tata-tertib ini ialah Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pernilihan Umurn 
yang mulai bcrfungsi pada tanggal 28 Oktober 1971. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dalam mclakukan tugasnya berlan 
daskan Pancasila clan Undang-undang Dasar 1945. 

(3) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil-wakil 
Rakyat dan dalam melaksanaka.n tugasnya sungguh-sungguh m emper 
hatikan kepentingan Rakyat. 

Menetapkan: 

Peraturan Tata-Tertib Dewan Pcrwakilan Rakyat Republik Indonesia 
hasil Pemilihan Umu m tahun 1971 scper ti di bawah ini : 

J 

~'1EMUTUSKAN 

Mendengar : 

Laporan Panitia Khusus Penyusun Pcraturan Tata-tertib Dewan Perwa 
kilan Rakyat tanggal 2 Nopernbcr 1971 tclah mendapat mandat pcnuh 
unt uk mcnyusun Peraturan Tata-Tcrtib Dewan Perwakilan Rakyat 
Repuhlik Indonesia hasil Pernilihan Urnum tahun 1971. 

5. Keputusan Rap at Plcno Dewan Pcrwakilan Rakyat pada tanggal 
29 Oktober 1971, dan 22 Nopember 1971. 
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BAB III. 
K.EANGGOTAAN DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT 

Pasal 3. 
(1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun 

serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf 

Iatin; 

c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada 
Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan 
bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat; 

d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 
tennasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat 
langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi 
G.30-S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya; 

e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadil 
an yang tidak dapat diubah lagi; 

f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan 
keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak 
pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 
5 tahun; 

g, Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 
(2) Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat harus bertempat tinggal di 

dalam wilayah Republik Indonesia. 

b. Bersama-sama dengan Pemerintah membentuk Undang-undang 
sesuai dengan pasal 5 ayat (1), pasal 20. pasal 21 ayat (l}, 
pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, 

c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang, pelak 
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kebijak 
sanaan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 
dan penjelasannya. 

(2) Pelaksanaan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) diatur dalam Bab 
IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XV Peraturan Tata-tertib ini, 
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Pasal 4. 
Masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 (lima) tahun, 

mereka berhenti bersama-sama setelah masa kcanggotaannya berakhir. 
Pasal 5. 

( 1) Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhenti antar-wak 
tu sebagai anggota karcna sebab-sebab: 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pirnpinan Dewan Per 

wakilan Rakyat; 
c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia; 
d. tidak mcmenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pas al 3 ayat ( 1) 

berdasarkan keterangan yang berwajib ; 
e. dinyatakan melanggar sumpah/janji scbagai anggota Dewan Perwa 

kilan Rakyat; 
f. diganti oleh Organisasi/Golongannya, setclah terlcbih dahulu b er 

musyawarah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat; 
g. karena mcrangkap dengan jabatan: Presiden, Wakil Presiden, Men 

teri, Jaksa Agung, Ketua clan Hakim-hakim Anggota Mahkamah 
Agung, Ketua clan Anggota Badan Perneriksa Keuangan, Ketua dan 
Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan Iain yang tidak 
mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan pcrundang 
undangan. 
(2) Anggota yang berhenti antar-waktu sepcrti tersebut pada ayat 

(1) p asal ini, tcrnpatrrya diisi oleh: 
a. cal on dari organisasi yang bersangku tan; 
b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkut 

an maupun atas prakarsa Pejabat itu, 
( 3) Anggota yang menggantikan antar-waktu anggota lama, berhenti 

sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya 
meletakkan jabatan. 

( 4) Pemberhentian anggota krena tidak mernenuhi lagi syarat yang 
terse but dalarn pas al 3 ayat ( 1) huruf c, d, f, clan karena alas an tersebut 
pada ayat ( 1) huruf e pas al ini adalah pemberhentian tidak dcngan 
honnat. 

(5) Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat disesuaikan 
dengan Keputusan Presidcn. 

( 3) Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan dengan 
Keputusan Presien. 
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Pasal 8. 
(1) Untuk melaksanakan tugas dan wew~nang Dewan Perwakilan 

Rakyat tersebut dalam pasal 2, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak-hak sebagai berikut: · 
a. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota; 

Ketentuan Umum. 

BAB IV. 
HAK-HAK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 7. 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut: 

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya 
untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat 
langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada 
memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepa 
da siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jahatan ini tidak sekali-kali akan menerima 
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pem 
berian. 

Saya bersumpah {berjanji) bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi 
Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mem 
pertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang 
Undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik 
Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejah 
teraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, 
Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

Pasal 6. 
(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya 
masing-masing oleh Ketua Mahk.amah Agung dalam rapat paripuma 
terbuka Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Pimpinan lainnya 
mengambil sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang belum 
diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat 
( 1 ) pasal ini. 
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( 1) Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
terscbut pada pasal 9 oleh Presiden disampaikan dcngan tertulis, maka 
tidak diadakan pembicaraan dcngan lisan. 

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab dengan 
lisan. Apabila Prcsiden mernenuhi perrnintaan itu, maka penanya dalam 
rapat yang ditcntukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan sing 
kat penjelasan tentang pertanyaannya, supaya Presiden dapat memberi 
kan kcterangan yang lebih luas tcntang soal yang terkandung di dalam 
pertanyaan itu, · 

Pasal 10. 

b. meminta keterangan (interpelasi), 

c. mengadakan penyelidikan ( angkct), 

d. mengadakan perobahan (amandemen), 

e. mengajukan pcmyataan pendapat, 

f. mengajukan/menganjurkan seseorahg jika ditentukan oleh sesuatu 
penmdang-undangan. 

(2) Mengenai hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul 
lnisiatif diatur dalam BAB X tentang Pembentukan Undang-undang 
dan Penyelesaian Usul-usul. 

Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota. 
PasaJ 9. 

( 1) Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara perseorangan 
maupun bcrsama-sama dapat mengajukan pcrtanyaan-pertanvaan ke 
pada Presiden. 

(2) Pertanyaan itu harus disusun singkat serta jelas clan disampaikan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tcrtulis. 

(3) Apabila dipandang perlu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
dapat merundingkan dengan penanya tentang isi, bentuk clan sifat per 
tanyaan itu, 

( 4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat setclah meneruskan per 
tanyaan-pertanyaan itu kepada Presiden dengan disertai permintaan 
agar supaya mendapat jawaban dalam wak tu yang sesingkat-singkatnya, 
memperbanyak pertanyaan-pcrtanyaan terscbut untuk dibagikan kepa 
da para Anggota. 

( 5) Sebelurn disampaikan kepada Presiden, pertanyaan-pertanyaan 
itu tidak dapat diumumkan, 
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Pasal 13. 
(1) Selama suatu usul pennintaan keterangan belum diputuskan 

menj adi permintaan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, para 'peng 
usul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rak: 
yat, dan harus ditanda-tangani oleh para pengusul, kemudian diper 
banyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rak 
yat. 

Pasal 12. 
( l) Dalam rapat pleno berikutnya Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang 
masuknya usul pennintaanketerangan kepada Pemerintah, Usul tersebut 
kemudian diperbanyak dan disampaikan kepada para Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(2) Dalam rapat Badan Musyawarah kepada para pengusul diberi 
kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 
dari pada usul permintaan keterangan tersebut, jika perlu dengan meng 
adakan tanya-jawab, Kemudian Badan Musyawarah menentukan hari 
dan waktu bilamana usul tersebut dibicarakan dalam rapat pleno. 

(3) Dalam suatu rapat pleno para pengusul memberikan penjelasan. 
Keputusan apakah usul pennintaan keterangan kepada Pemerintah ter 
sebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan 
Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dalam rapat pleno itu atau pada 
rapat pleno yang lain. 

Meminta keterangan [interpelasi]. 

Pasal 11. 
( 1) Sekurang-kurangnya 30 ( tiga puluh) orang anggota Dewan Per 

wakilan Rakyat yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat meng 
ajukan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterang 
an kepada Presioen tentang sesuatu kebijaksanaan Pemerintah. 

(2) Usul tersebut pada ayat ( 1) pasal ini harus disampaikan kepada 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, disusun secara singkat, ielas dan 
ditanda-tangani oleh para pengusul. 

(3) Oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat usul itu kemudian 
diberi nomor pokok. 
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Pasal 15. 
(1) Atas usul sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak hanya t erdiri dari satu Fraksi, 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan pendapatnya terhadap 
jawaban Presidcn tcrscbut. 

(2) Untuk keperluan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal mi, dapat 
diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut keten 
tuan-kctentuan dalam pasal 25 sampai dengan pasal 29 Peraturan Tata 
Tertib ini. 

(3) Jika scsudah jawaban Presidcn termaksud dalam pasal 14 ayat 
(3) tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pernbicara 
an mengenai keterangan Presiden seperti tersebut pada pasal 14 ayat 
( 1) dan ayat ( 3) dinyatakan selesai olch Dewan Perwakilan Rakyat. 

Mengadakan penyelidikan (Angket). 

Pasal 16. 
( 1) Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, scjumlah anggota 

yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk 
mcngadakan pcnyelidikan mengenai scsuatu hal. 

Pasal 14. 
( 1) Apabila usul pcrrnintaan kcterangan kcpada Presiden, itu di 

setujui sebagai perrnintaan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka permintaan keterangan tcrscbut dikirim kepada Presiden dan 
Presidcn diundang untuk mcrnberikan ketcrangannya. 

( 2) Mengenai keterangan Presiden tersebut dalam ayat ( 1) pasal 
ini diadakan pernbicaraan dcngan memberikan kcsernpatan kcpada 
pcngusul maupun anggota-anggota lainnva untuk mcrnbcrikan pen 
dapatnya. 

(3) Atas pendapat para pcngusul dan para anggota lainnya, Presiden 
memberikan jawaban. 

( 3) Apabila jumlah penanda-tangan suatu usul perrnintaan keterang 
an yang bclum memasuki pembicaraan ti.ngkat I ternyata menjadi 
kurang dari 30 (tiga puluh) orang anggota maka harus diadakan penam 
bah an pcnanda-tangan hingga jurnlahnya menjadi sekurang-kur angnya 
30 (tiga puluh) orang a.nggota dan yang tidak hanya terdiri dari satu 
Fraksi. Apabila sampai dua kali masa pcrsidangan ketent uan ini tidak 
dapat dipenuhi, maka usu! rcrsebut mcnjadi gugur. 
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Pasal 20. 
( 1) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menerima 

baik. usul itu, maka Dewan Perwakil.an Rakyat membentuk Panitia 
Penyelidikan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 10 (sepuluh) orang 
clan menentukan jumlah biayan.ya. 

( 1) Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai 
sesuatu hal belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, para peng 
usul berhak untuk mengadakan perobahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perobahan atau penarikan kembali 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan harus ditanda-tangani oleh para pengusul, yang kemudian 
setelah diperbanyak disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakil 
an Rakyat. 

(3) Apabila jumlah penanda-tangan suatu usul untuk mengadakan 
penyelidikan mengenai sesuatu hal yang belum memasuki pembicaraan 
tingkat I, ternyata menjadi kurang dari jumlah yang climaksud dalam 
pasal 16 ayat (1), maka harus diadakan penambahan penanda-tangan 
hingga jumlah mencukupi. 

Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penanda-tangan 
yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan 
menjadi gugur. 

Pasal 19. 

Pasal 18. 
Sebelum dirundingkan dalam rapat Pleno, Badan Musyawarah 

menetapkan hari dan waktu pemeriksaan persiapan usul itu oleh Fraksi 
fraksi. 

(2) Usul termaksud dalam ayat (1) harus dinyatak.an dalam suatu 
perumusan, yang memuat Isi yang jelas tentang hal yang harus diseli 
diki dengan disertai suatu penjelasan dan rancangan jumlah biaya. 

(3) Usul itu disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
secara tertulis dan harus ditanda-tangani oleh para pengusul. 

Pasal 17. 
Usul seperti termaksud dalam pasal 16 beserta penjelasan-penjelasan 

dan rancangan biaya, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat 
oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, diperbanyak dan dibagikan 
kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dikirim kepada 
Presiden. 
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(2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat un tuk mengadakan 
penyelidikan mcnentukan juga masa-kerja Panitia Penyelidikan yang 
bersangkutan. 

( 3) Atas perrnintaan Panitia tersebut ayat ( 1) pas al ini, masa kerja 
nya dapat diperpanjang/diperpendck oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 21. 
(1) Tiap-tiap bulan Panit ia Perryelidikan harus mernberikan laporan 

tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan itu setelah oleh 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diber:i nomor pokok clan nomor 
surat, diperbanyak scrta clibagikan kepada para anggota Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

(2) Atas usul 10 (sepuluh) orang anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
laporan berkala itu dapat dibicarakan dalam rapat Dewan Perwakilan 
Rakyat kecuali kalau Dewan Perwakilan Rakyat menentukan lain. 

Pasal 22. 
( 1) Se telah sclesai denga.n pckcrjaannya, Panitia Penyelidikan 

(Angkct} mcmberikan 1aporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rak 
yat. Laporan itu sctclah olch Sekre tariat Dewan Perwakilan Rakyat 
diberi nomor pokok dan nornor surat, diperbanyak serta dibagikan 
kcpada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian dibicara 
kan dalam rapat Pleno, kccuali kalau Dewan Perwakilan Rakyat mernu 
tuskan lain. 

(2) Dewan Pcrwakilan Rakyat me ngambil k cputusan at as laporan 
Panitia Penyelidikan t ersebut clan menyampaikannya kepada Prcsiden. 

Mengadakan Perobahan (Amandemcn), 
Pasal 23. 

(1) I-Iak arnandcmen adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
mengadakan perobahan-perobahan pada suatu Rancangan Undang 
undang. 

(2) Pokok-pokok usul amandcmen dapat dikernukakan dalam pern 
bicaraan tingkat II (Pemandangan Urnum]. 

(3) Usul-usul amandemcn secara nyata clan tcrpcrinci disampaikan 
dcngan tcrt ulis olch Fraksi-fraksi dalam pcmbicaraan tingkat III, 
untuk dimusvawarahkan clan diambil keputusannva, 

(4) Usul-usul amand emen pada ayat (3) pasal ini h arus disertai 
penjelasan tertulis sccara singkat dan disarnpaikan beberapa waktu 
sebelum rapat-rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dirnulai. 
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Pasal 27. 
( 1) Badan Musyawarah menetapkan hari dan waktu pembicaraan 

dalam rapat Pleno mengenai usul pernyataan pendapat itu. 
(2) Dalam rapat Pleno yang telah ditetapkan di atas, para pengusul 

diberi kesempatan memberikan penjelasannya dengan lisan atas usu! 
pernyataan pendapat itu. 

(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usu! pemyataan pendapat 
dilak.ukan dalam dua babak pernbicaraan, dengan memberikan kesem 
patan kepada: 
a. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat lainnya untuk mem 

berikan pemandangannya; 
b. Presiden untuk menyatakan penadpatnya, 

Pasal 26. 
Setelah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat diberi nomor 

pokok dan nomor surat, usul tennaksud dalam pasal 25 diperbanyak 
serta dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
dikirimkan kepada Presiden. 

Usu) pemyataan pendapat 
Pasal 25. 

(1) Sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) orang anggota yang tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul pernyata 
an pendapat dalam bentuk memorandum, resolusi atau mosi, baik yang 
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun yang mem 
punyai maksud tersendiri. 

(2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) harus disampaikan kepada Ketua Dewan Perwak:ilan Rakyat disertai 
penjelasan tertulis, 

(3) Dalarn rapat yang berikut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/ 
Ketua rapat memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ten 
tang masuknya usu! tersebut. 

Pasal 24. 
Pernhicaraan amandemen dalarn Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 

Khusus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 
Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka 

yang dipungut suara adalah rumusan-rumusan baru hasil pendekatan 
dalam musyawarah. 
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Pasal 30·. 
Pembicaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

yang menerima baik atau rnenolak usul pcmyataan pendapat tersebut. 

Pasal 29. 
(1) Sebelum perundingan diadakan tentang rumusan usul, olch 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh ) orang anggota dapat diajukan usu! 
amanclemcn. 

(2) Usul amandernen tersebut pad a ayat ( l) pasal ini yang disertai 
penjelasan singkat, disampaikan secara tertulis kcpada Sekretariat 
Dewan Perwakialn Rakyat. 

(3) Usul amandcmen tersebut hanya dapat mengubah rumusan 
usul pcrnyataan pe ndapat kalau disetujui oleh pengusul pernyataan 
pendapat itu. 

( 4) Usul amandcrnen ini dimusyawarahkan dalam rapat-rapat yang 
diadakan sehelum rapat Pleno tingkat-IV. 

Baik dalam rangka babak pernbicaraan yang pertarn a maupun dalam 
babak yang tcrakhir, para pengusul memberikan jawaban atas peman 
dangan para anggota dan Presiden. 

Pasal 28. 
( 1) Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh 

Dewan Perwak ilan Rakyat, para pengusul hcrhak mengajukan pero 
bahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tcntang pcnarikan kembali atau perobahan 
disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
clan ditanda-tangani olch para perigusul, kern udian diperbany ak serta 
disampaikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden. 

(3) Apabila jumlah penanda-tanganan suatu usul pcmyataan penda 
pat yang belum mernasuki pembicaraan tingkat I tcmyata menjadi 
kurang dari 30 (tiga puluh), maka harus diadakan penambahan penan 
da-tangan sehingga jumlahnya sekurang-kurangnya menjadi 30 (tiga 
puluh} orang, yang tidak hanya tcrdiri dari satu Fraksi. 

Apabila sarnp ai 2 ( dua) kali masa persidangan jumlah penanda 
tangan yang dimaksud tidak dapat clipenuhi, maka usul yang bcr 
sangkutan menjadi gugur. 
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BAB V. 
FRAKSI-FRAKSI 

Pasal 33. 
(I) Yang dimaksud dengan Fraksi adalah pengelompokkan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan pencerminan konstelasi 
pengelompokan politik dalam masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur 
Golongan Politik dan unsur-unsur Golongan Karya. 

(2) Fraksi-fraksi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan 
effisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
wak.il rakyat. 

(3) Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib menjadi 
anggota salah satu Fraksi. 

(4) Atas dasar ayat (1) clan ayat (2) pasal ini di dalam Dewan 
Perwa.kilan Rakyat dibentuk: 
a. Fraksi ABRI., 
b. Fraksi Demokrasi Pembangunan; 
c. Fraksi Karya Pembangunan; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan. 
sebagaimana disebut di dalam lampiran I Peraturan Tata-tertib ini. 

( 5) Segala sesuatu ten tang pengaturan Fraksi menj adi urusan 
sepenuhnya dari Fraksi masing-masing, 

Mengajuluµi/menganjurkan seseorang jika ditentukan 
oleh suatu perundang-undangan. 

Pasal 31. 
(1) Apabila oleh sesuatu perundang-undangan ditentukan bahwa 

Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan mengajukan/menganjurkan 
seseorang calon untuk mengisi sesuatu jabatan, maka pengajuan/ 
penganjuran calon itu dibicarakan dalam Badan Musyawarah. 

(2) Pengajuan/penganjuran seperti dimaksud ayat {1) pasal ini 
sekurang-kurangnya terdiri dari 2 ( dua) kali jumlah jabatan yang akan 
diisi. 

(3) Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan calon-calon 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Bad.an Musyawarah. 

Pasal 22. 
Calon yang telah ditetapkan oleh rapat pleno Dewan Perwakilan 

Rakyat disampaikan secara tertulis kepada Presiden. 
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Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 35. 
( 1) Selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum ditetapkan 

maka musyawarah-rnusyawarahnya untuk sernentara waktu dipirnpin 
oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu anggota yang termuda 
usianya, yang disebut Pimpinan Sementara musyawarah. 

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dari dan oleh Ang 
gota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Calon Ketua/Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam 
satu paket. 

(4) Setiap usul paket harus didukung sedikit-dikitnya oleh 30 (tiga 
puluh) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(5) Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan musyawarah 
secara tertulis dengan disertai daftar tanda-tangan para pengusul. 

( 6) Kepada para pengusul diberikan kesernpatan untuk mengemuka 
kan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing. 

(7) Pernilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diusahakan 
sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mufakat sehingga merupa 
kan keputusan secara bulat. 

( 8) Jika jumlah penanda-tangan terhadap satu usul paket atau ter 
hadap paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara 
terbanyak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945, 
maka sebagai upaya untuk rnencapai musyawarah muf'akat, Pimpinan 

Pasal 34. 
( 1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan satu kesatuan 

Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerrninkan Fraksi-fraksi 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Pirnpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari seorang Ketua 
dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, 

( 3) Masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan 
mas a kerja Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kctentuan Umum, 

BAB VI. 
PI:VIPINAN DEWAN PERWAKILA~ RAKYAT 

( 5) Dewan Perwakilan Rakyat menyediakan sarana bagi kelancaran 
pekerjaan Fraksi-fraksi. 
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musyawarah menanyakan pendapat para anggota yang tidak menanda 
tangani paket-paket atau paket-paket yang sama isinya itu baik secara 
perseorangan maupun melalui kelompok. 

Berdasarkan pendapat-pendapat itu, Pimpinan musyawarah mene 
tapkan jenis paket dengan pendukung suara terbanyak tadi menjadi 
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(9) Apabila keputusan secara tersebut pada ayat (6) dan ayat (7) 
pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan dengan cara kepu 
tusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur pada BAB XII 
Peraturan Tata-tertib ini. 

(10) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sudah terpilih, 
maka Pimpinan Sementara menyerahkan Pimpinan kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih. 

Pasal 36. 
Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat mengangkat sumpah/janji menurut ketentuan tersebut pada 
pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Tata-tertib ini. 

Pasal 37. 
Apabila terjadi lowongan-lowongan jabatan Ketua/Wakil Ketua, 

maka Dewan Perwakilan Rakyat secepatnya mengadakan pemilihan dan 
pengisian lowongan/kekosongan tersebut berdasarkan pcrtimbangan 
pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan meng 
ingat pasal 34 ayat {1 ). 

Pasal 38. 
(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di Dewan Per 

wakilan Rakyat. 
(3) Apabila Ketua berhalangan maka kewajibannya dilakukan 

oleh Wakil-wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua ber 
halangan maka rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
yang tertua di antara yang hadir. 

Tugas-tugas Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 39. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bertugas. 

1. merencanakan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua 
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Kedudukan dan tugas-tugas Badan Musyawarah 

Pasal 41. 
(1) Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat bersifat perrna 

nen dan bcrtugas: 
a. menctapkan acara Dewan Perwakilan Rakyat untuk 1 (satu) tahun 

sidang atau l (satu) masa sidang atau sebagian dari suatu masa per 
sidangan dan menetapkan anccr-ancer waktu pcnyelesaian suatu 
Rancangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi hak rapat- 

BAB IV. 
BADAN :VlCSYAWARAH 

PasaJ 40. 
(1) Ketua/Wakil Ketua Dewan Pcrwakilan Rakyat dalam mernimpin 

rapat-rapat hanya b erbicara untuk mcnunjukkan duduk perkara yang 
sebenarnya atau mcngcmbalikan permusyawaratan itu kepada pokok 
pembicaraan. 

(2) Apabila Kctua/\Vakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat hcndak 
bcrbicara tcntang hal yang hendak dimusyawarahkan, rnaka ia semen 
tara meninggalkan tempat duduknya dan kembali scsudah habis ber 
hicara. Dalam hal dcmikian jab a tan Kctua rapat untuk scmentara diatur 
sesuai dengan pasal 38 ayat (2). 

clan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat serta meng 
umumkannya kcpada rapat Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Memimpin r apat Dewan Perwakilan Rakyat scsuai dcngan ket entu 
an-ket entuan Peraturan Tata-Tertib; 

3. menyimpulkan persoalan-persoalan yang dibicarakan dalam rapat 
Dewan Pcrwakilan Rakyat. 

4. Menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat; 

:J. mcngadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan; 

6. mcnghadiri rapat-rapat Dewan Pcrwakilan Rakyat yang dianggap 
pcrlu. 

7. mencantumkan persoalan-persoalan Sckretariat Dewan Pcrwakilan 
Rakyat dalam acara rapat Pimpi nan Dewan Perwakilan Rakyat se 
dikit-dikitnya sekali dalam sebulan; 

8. bcrtanggung jawab kc dalam clan keluar; 
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(l) Badan Musyawarah membentuk Panitia Rumah Tangga sebagai 
pelaksana kebijaksanaan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Panitia Rumah Tangga 
Pasal 43. 

Rapat-rapat dan Pengambilan Keputusan Badan Musyawarah 
Pasal 42. 

(1) a. Rapat-rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dihadiri oleh 
Ketua-ketua Komisi atau yang mewakilinya dan anggota 
Kornisi atau Panitia Kerja antar Komisi yang dipandang 
perlu oleh Badan Musyawarah. 

b. Ketua Komisi atau yang mewakilinya dan anggota yang 
diundang untuk hadir mempunyai hak untuk berbicara. 

(2) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
dalam BAB XII Peraturan Tata-tertib ini, dan dalam hal penghitungan 
suara terjadi dua atau Iebih pendapat yang mempunyai · pendukung 
yang sama, maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan 
terakhir. 

pleno Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubahnya; 
b. memberikan arah serta pertimbangan kebijaksanaan kepada Pimpin 

an Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan garis-garis kebijak 
sanaan yang menyangkut tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat, 
maupun mengenai tugas-tugas lainnya yang menyangkut kelancaran 
tugas pokok tersebut; 

c. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan rnembentuk Panitia Rumah Tangga sebagai pelaksana 
annya. 

(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah terdiri atas wakil 
wakil Fraksi di mana seorang anggota Badan Musyawarah mewakili 
10 ( sepuluh] orang anggota Dewan Prewakilan Rakyat dengan perinci 
an: 
a. Fraksi Karya Pembangunan diwakili: 26 orang anggota; 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili: 9 orang anggota; 
3. Fraksi ABRI diwakili: 7 orang anggota; 
4. Fraksi Demokrasi Pembangunan diwakili 4 orang anggota; 

( 3) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
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Pasal 14. 
{ 1) Komisi b ersifat permanen dan bertugas dibidang perundang 

undangan dan pengawasan. 

Ketentuan Umurn 

BAB VIII. 
KO~lISI-KOMISI DAN PANITIA KHUSUS 

(2) Panitia Rumah Tangga beranggotakan 23 (dua puluh tiga) 
orang yang mewakili Fraksi-fraksi, dengan perincian: 
1. Fraksi Karya Pembangunan diwakili: 12 orang anggota; 
2. Fraksi Persatuan Pembangunan diwakili: 5 orang anggota; 
3. Fraksi ABRI diwakili: 4 orang anggota; 
4. Fraksi Demokrasi Pembangunan diwakili ; 2 orang anggota; 

(3) Keanggotaan Panitia Rumah Tangga tidak boleh dirangkap 
dengan keanggotaan Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Pimpinan Komisi-kornisi lainnya. 

( 4) Pimpinan Panitia Rumah Tangga ditetapkan oleh Badan Musya 
warah, terdiri dari seorang Ketua clan 3 (tiga) orang \Vakil Ketua, yang 
me ncerm.inkan Fraksi-fraksi. 

(5) Tugas-tugas Panitia Rumah Tangga adalah: 

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. 

b. memberikan pertimbangan kepada Badan Musyawarah untuk disam 
paikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai: 

1. hasil pemeriksaan rancangan Anggaran Belanja Dewan Perwakil 
an Rakyat yang telah disiapkan oleh Sekretariat Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

2. kebijaksanaan dan garis-garis umum organisasi tugas clan tata 
laksana Sekretariat. 

3. pelancaran segala urusan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan sarana untuk kelancaran tugas Anggota. 

4. pcngangkatan, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai Sekre 
tariat. 

(6) Dalam melakukan tugasnya Panitia Rumah Tangga bertanggung 
jawab kepada Badan Musyawarah. Laporan tertulis tentang pertang 
gungan jawab Panitia Rumah Tangga disampaikan kepada para anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat tiap masa persidangan. 
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(2) Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat kecuali Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat hams menjadi Anggota dari salah satu 
Komisi. 

(3) Dewan Perwak.ilan Rakyat pada tiap permulaan tahun sidang 
menentukan keanggotaan Komisi-komisi berdasarkan keseimbangan 
antara jumlah Komisi dan jumlah anggota Dewan Pewakilan Rakyat, 
kecuali Kornisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang masa 
keanggotaannya sama dengan masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Komposisi dan Anggota Komisi ditentukan pada tiap-tiap per 
mulaan tahun sidang · sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan 
dalam Fraksi, 

( 5) Fraksi dapat menugaskan seorang anggota Komisi lain untuk 
pengganti sementara anggota Komisi yang berhalangan. 

(6) Untuk dapat melancarkan tugas Komisi, maka Komisi dapat 
membentuk satu atau .lebih Panitia Kerja yang keanggotaannya berasal 
dari Komisi yang bersangkutan. Panitia Kerja ini bersifat temperer, 
dan dapat mengambil keputusan atas nama Komisi. 

(7) Terhadap masalah-masalah yang ada hubungannya dengan be 
berapa Komisi dapat diadakan rapat Gabungan Komisi. 
Rapat Gabungan Komisi tersebut dapat membentuk Panitia Kerja 
antar Komisi yang keanggotaannya proporsionil. Panitia Kerja ini 
mempunyai hak seperti Komisi, 

(8) Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat menghadiri 
rapat-rapat Komisi yang bukan Komisinya dengan lebih dahulu mem 
beritahukan kepada Pimpinan rapat. 

(9) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pirnpinan 
Pasal 45. 

( 1) Pimpinan Komisi terdiri dari atas seorang Ketua dan 4 ( empat) 
orang Wakil Ketua, yang mencerrninkan Fraksi-fraksi dan dipilih pada 
setiap permulaan tahun sidang kecuali Pimpinan Komisi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi, dalam 
rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan dan bersifat kolektif, 
( 4) Pembagian tugas di antara Pimpinan Komisi diatur sendiri ber 

dasarkan tugas-tugas pokok Komisi. 



382 

(2) Di bidang pengawasan: 
a. 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

2. Membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapai oleh 
Presiden dalam menjalankan Undang-undang clan kebijaksanaan 
yang t ermasuk dalam urusan Kornisi masing-masing, dalam hal 
ini Kornisi dapat mengambil kesimpulan; 

Tugas-tugas pokck Kornisi. 

Pasal 46. 
(1) Di bidang perundang-undangan: 

a. Mempcrsiapkan perumusan clan penyelesaian terhadap Rancangan 
Undang-undang sesuai dcngan bunyi pasal 90 clan pasal 93 yang 
menjadi urusan Kornisi masing-masing. 

b. 1. Melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

2. Mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usul-usul Ran 
cangan Undang-undang atas usul-usul dan laporan-laporan 
tentang soal-soal yang termasuk dalarn urusan Kornisi masing 
masmg; 

3. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dianggap 
perlu untuk dimasukkan dalam acara Dewan Perwakilan. 

4. Mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh 
Komisi yang anggarannya dibebankan kepada anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa apabila ada per 
bedaan pendapat antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
clan Komisi maka keputusan Badan Musyawarah yang menen 
tukan. 

5. Mengadakan hearing dan public-hearing, tentang hal-hal yang 
termasuk dalam urusan Kornisi masing-masing antara lain 
dengan jalan memperhatikan surat-surat yang disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menerima pihak-pihak 
yang berkepcntingan. 

c. Memberikan bahan-bahan pernik iran kepada Komisi Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Negara tcntang Anggaran Pendapatan clan 

Belanja Negara untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijak 
sanaan penyusunan Rancangan Anggaran Penclapatan dan Belanja Nega 
ra. 
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Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara 

Pasal 48. 
(1) Tugas-tugas Kornisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

adalah: 
a. Dalam tahap persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be 

lanja Negara memberikan bahan-bahan pemikiran kepada Pemerin- 

Pasal 47. 
Jumlah Komisi-komisi serta lapangan pekerjaan ditetapkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi lampiran II dari Peraturan Tata 
tertib ini. 

3. Mengadakan hearing dan public-hearing tentang hal-hal yang 
termasuk dalam urusan Komisi masing-masing, antara lain de 
ngan jalan mernperhatikan surat-surat yang disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat dan menerima pihak-pihak yang 
berkepentingan; 

4. Mengadakan rapat kerja dengan Presiden untuk mendengarkan 
keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang 
tindakan-tindakan yang sudah a tau · akan dilakukan oleh Men 
teri-menteri yang bersangkutan, dalam hal ini Komisi dapat 
mengambil kesimpulan; 

5. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada Presiden 
dalam rangka rapar-kerja; 

6. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dianggap 
perlu · untuk dimasukkan ke dalam acara Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

b. Mengadakan peninjauan-peninjauan yang dianggap perlu oleh 
Kornisi yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Belanja 
Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan bahwa apabila ada 
perbedaan pendapat antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
dengan Komisi, maka Keputusan Badan Musyawarah yang me 
nentukan. 

c. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang tennasuk dalam urusan Kornisi masing-masing. 
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tah, untuk dapat dipcrgunakan scbagai b ahan pertimbangan oleh 
Pemerintah dalam rncnentukan keb ijaksanaannya, 
Dalarn hubungan dengan pcnyusunannya, akhirnya Pcrncrintah 
sendiri yang melakukannya; 

b. Mernbcrikan pendapat k cpada Dewan Perwakilan Rakyat mcngenai 
Not a Keuangan dan Rancangan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
0;' egara yang diajukan olch Presiden kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

c. Mcnampung clan membicarakan semua bahan-bahan mcngenai Ran 
cangan Anggaran Pendapatan clan Belanja .'iegara yaitu bahan-bahan 
yang didapatkan dari: 

1. Pemandangan umum para anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
bcserta jawahan Pcmerintah : 

2, pendapat-pendapat/s<tran-saran para anggota Badan Musyawa 
rah; 

3. Usui-usul <lan keinginan clari masing-masing Kornisi ; 

4. Usul-usul clan keinginan dari masing-masing Fraksi ; 

cl. Meneliti pcrkembangan keuangan Negara dalarn keseluruhannya; 

e, Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
setelah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat clan mengajukan 
pendapatnva atas Rancangan Tambahan dan Perobahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja .:\egara yang diajukan oleh Presiden; 

f. Meneliti pertanggungan-jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan membcrikan pendapamya kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

g. Memberikan pendapatnya mengenai hasil perneriksaan dari Badan 
Perneriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Dalarn rangka melaksanakan apa yang disebut ayat (1) pasal ini, 
Kornisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berhubungan 
dengan semua Departernen clan Lembaga-lembaga Negara. 

(3) Jumlah anggota Komisi Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Negara sebanyak 46 orang anggota terdiri dari: 

Fraksi Karya Pembangunan; 26 orang anggota; 
Fraksi Persatuan Pembangunan: 9 orang anggota; 
Fraksi ABRl : 7 orang anggota clan 
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Pasal 50. 
(1) Tahun Sidang Dewan Perwakilan Rakyat dimuJai pada tanggal 

16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. 

Ketentuan Umum. 

BAB IX. 
PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT 

Fraksi Demokirasi Pembangunan: 4 orang anggota; 

( 4) Pimpinan Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 
tetapkan oleh sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat, setelah Pimpinan 
terlebih dahulu memusyawarahkan dengan Pimpinan Fraksi. 

Panitia Khusus 

PasaJ 49. 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat, jika menganggap perlu dapat mem 

bentuk suatu Panitia Khusus di antara anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk melakukan tugas-tugas tertentu antara lain dalam hal 
sesuatu Rancangan Undang-undang atau Rancangan Undang-undang 
Usul Inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang harus diselesaikan 
dalam waktu singkat dan atau penyelesaiannya m.enyangkut beberapa 
Komisi. 

(2) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang 
anggota termasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Dewan Perwaki 
an Rakyat atas usu! Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, setelah men 
dengar keinginan dari Fraksi-fraksi. 

( 3) Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan 
tentang tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu m.enyelesaik.an 
tugas kewajiban itu. 

( 4) Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Komisi-komisi tentang 
rapat-rapat berlaku juga bagi Panitia Khusus. 

( 5) a. Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

b. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan cara memperguna 
kan basil pekerjaan Panitia Khusus. 

( 6) Panitia Khusus dibubarkan setelah tugasnya dianggap selesai, 
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Pasal 53. 
(1) Rapat Plcno Luar Biasa dapat diadakan dalam rn as a reses, jika: 

a. diminta oleh Presiden ; 
b. dik ehcndak i olch Pimpinan Dewan Pcrwakilan Rakyat, dengan per 

setujuan Badan Musyawarah. 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) orang anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, dcngan persetujuan Badan Musyawar ah. 
( 2) Dalam hal-hal yang dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat mengundang anggota-anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat untuk menghadiri Rapat Luar Biasa terrnaksud. 

Pasa\ 52. 
(1) Kctua at au Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat membuka 

Sidang pada hari pcrt ama suatu masa persidangan dengan pidato pem 
bukaan Sidang dan menutup Sidang pada hari terakhir suatu masa 
sidang dengan pidato penutupan Sidang. 

(2) Pidato pcrnbukaan Sidang t erutama rn engur aikan pekerjaan 
pekerjaan yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedang pidato 
penutupan Sidang tcrutama mengernukak an hasil-hasil pekerjaan 
Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa-sidang yang bersangkutan. 

Persidangan/Rapat-rapat 

Pasal 51. 
(1) Tahun Si clang dibagi aras 4 (cm pat) masa-persiclangan. 
(2) Tiap-riap masa persidangan rncliputi rnasa-sidang dan rnasa-rescs, 
(3) Masa-masa persidangan dit etapkan oleh Badan Musyawarah 

dengan mempcrhatikan penyelesaian Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dan Tambahan/Perobahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara t epat pada waktunya. 

( 4) Dal am ha! Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat jika menganggap perlu, dalam 
rnasa reses dapat diadakan rapat-rapat/peninjauan. 

Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan 
Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari kerja sebclumnya. 

(2) Pada hari pe rmulaan Ta.hun Sidang acara pokok adalah Pidato 
Kcnegaraan Prcsiden di haclapan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 
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Permusyawaratan 
PasaJ 57. 

( 1) Anggota berbicafa setelah mendapat ijin dari Ketua rapat, 
di tempat yang telah disediakan. 

(2) Ketua rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk 
perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok 
pembicaraan, 

(3) Apabila Ketua rapat hendak berbicara tentang hal yang dirun 
dingkan, maka ia menyerahkan pimpinan rapat kepada Anggota Pim 
pinan yang lain dan untuk sementara meninggalkan tempat duduknya. 

(4) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara, 

Pasal 54. 
Waktu-waktu rapat Dewan Perwakilan Rakyat ialah: 

a. pagi Harl Senin sampai dengan Kamis jam 09.00 sampai jam 
14.00; 
Hari jum'at mulaijam 08.30 sampai jam 11.00; 
Harl Sabtu mulai jam 09.00 sampai jamLz.Sfl; 

b. malam : mulaijam 19.30 sampai jam 23.00. 
Pasal 55. 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda-tangani 
daftar hadir. 

· (2) Apabila daftar hadir telah ditanda-tangani oleh lebih dari sepa 
roh jumlah anggota sidang, maka Pimpinan membuka rapat. 

·(j) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat 
jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai maka Pimpinan 
menunda rapat selama-lamanya 1 (satu) jam. 

( 4 ), J ika pada akhir waktu pengunduran belum juga tercapai jumlah 
yang ditentukan pada ayat (2) pasal ini, maka Pimpinan membuka 
rapat. 

(5) Untuk dapat mengambil keputusan diperlukan quorum sebagai 
mana diatur dalam BAB XII tentang Tata-cara Pengambilan Keputusan. 

Pasal 56. 
( 1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris memberitahukan surat-surat 

masuk dan surat-surat keluar sejak rapat yang terakhir. 
(2) Surat-surat masuk dan keluar, dibicarakan dalam rapat apabila 

dianggap perlu oleh rapat, 
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Pasal 61. 
Setiap wakt u dapat diberikan kesempatan intcrupsi kepada anggota 

untuk: 
a. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal 

yang dibicarakan; 
b. menjelaskan soal-soal yang menyangkut dirinya; 
c. mengajukan usu! prosedure mengenai soal yang sedang dibicarakan; 
d. mengajukan usul untuk menunda sernent ara perrnusyawaratan. 

Pasal 62. 
Agar supaya dapat menjadi pokok pcrmusyawaratan, maka suatu 

usul prosedure mengenai soal yang scdang dibicarakan clan usul menun 
da permusyawaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 61 huruf c 
clan d harus disokong oleh sekurang-kurangnya seorang anggota lain 
yang hadir, kecuali apabila usul itu diajukan oleh Pimpinan rapat. 

Pasal 63. 
( 1) Seo rang anggota yang diberi kesempatan mengadakan interupsi 

Pasal 58. 
(1) Pimpinan rapat mengadakan ketcntuan mengenai Iamanya para 

anggota berbicara. 
(2) Bilamana pernbicara melampaui batas waktu yang telah ditetap 

kan, pimpinan rapat memperingatkan pcmbicara supaya mengakhiri 
pembicaraannya, dan pembicara harus mentaati peringatan itu. 

Pasal 59. 
(1) Sebelum b erbicara, para pembicara mendafrarkan nama terlebih 

dahulu ; pendaftaran terscbut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya. 
(2) Anggota yang belum mendaftarkan namanya sebagai termaksud 

dalam ayat ( 1) pas al ini, tidak berhak ikut berbicara, kecuali bila menu 
rut pendapat pimpinan rapat ada alasan-alasan yang dapat diterim a. 

Pasal 60. 
( 1) Giliran bcrbicara diberikan menurut urutan perrnintaan. 
(2) Untuk kepentingan permusyawaratan, Pimpinan rapat dapat 

mengadakan pcnyimpangan dari urutan b erbicara yang dimaksud dalam 
ayat ( 1) pasal ini. 

(2) Seseorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat 
giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang anggota se-Fraksinya seba 
gai pembicara. 
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Pasal 66. 
( 1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpin 

an rapat sebagai tersebut dalam pasal-pasal 64 dan 65 ayat (1) atau 
mengulangi pelanggaran tersebut di atas, Pim.pinan rapat dapat me 
larangnya meneruskan pembicaraan. 

(2) Jika dianggap perlu, Pimpinan rapat dapat melarang pembicara 
yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat 
merundingkan soal yang bersangkutan. 

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputus 
an Pimpinan rapat yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, rnaka kepa 
da anggota itu diberi kesempatan berbicara selama-lamanya 10 (sepu- 

mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 61 tidak boleh melebihi 
waktu 10 (sepuluh) menit. 

(2) Terhadap pembicaraan megenai hal-hal tersebut dalam pasal 61 
huruf a dan b tidak diadakan perdebatan. 

(3) Sebelum rapat melanjutkan permusyawaratan rnengenai soal 
soal yang menjadi acara rapat hari itu, jika dianggap perlu Pimpinan 
rapat dapat mengambil keputusan terhadap pembicaraan mengenai 
hal-hal tersebut dalam pasal 61 huruf c dan d. 

Pasal 64. 
(I) Penyimpangan dari pokok pernbicaraan, kecuali dalam hal-hal 

tersebut dalam pasal 61 tidak diperkenankan. 
(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicara, 

maka Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan merninta supaya 
kembali kepada pokok pembicaraan. 

Pasal 65. 
( 1) Apabila seorang pembicara dalam rapat rnempergunakan kata 

kata yang tidak Iayak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hu 
kum. Pimpinan rapat dapat memberi nasehat dan memperingatkan 
supaya pembicara tertib kembali. 

(2) Dalam hal demikian, Pimpinan rapat rnemberi kesempatan ke 
pada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-kata 
yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan 
Pimpinan rapat tersebut, maka kata-kata tidak dimuat dalam risalah, 
laporan atau catatan tentang perundingan itu dan dianggap sebagai 
tidak diucapkan. 
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Sifat-sifat rapat. 
Pasal 69. 

( 1) Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat pada dasamya bersifat 
terbuka, kecuali rapat-rapat Badan Musyawarah. 

(2) Dalam hal-hal tertentu dapat diadakan rapat tertutup. 

Pasal 70. 
(1) Rapat Pleno tertutup Dewan Perwakilan Rakyat dapat diadakan 

atas keputusan Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan 
Musyawarah. 

(2) Rapat-rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dapat 
diadakan tertutup atas keputusan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 
Khusus yang bersangkutan. 

(3) Rapat-rapat tertutup hanya dihadiri oleh para anggota dan 
mereka yang diundang. 

Pasal 68. 
( 1) Apabila Pimpinan rapat menganggap perlu, maka ia boleh 

menunda rapat. 
(2) Lamanya penundaan rapat r idak boleh melebihi waktu 24 

{dua puluh empat) jam. 

luh) menit untuk memberikan penjclasan scperlunya dcngan ketentuan, 
bahwa rapat tidak mcngadakan perdebatan mcngenai penjelasan itu clan 
Pimpinan rapat langsung mengambil kcputusan tcntang boleh atau 
tidaknya Anggota yang bersangkutan untuk terus menghadiri rapat. 

Pas al 6 7. 
(1) Apabila seorang anggota melakukan perbuatan yang menggang 

gu ketertiban rapat, Pimpinan rapat mempcringatkan agar Anggota ter 
sebut menghentikan perbuat an itu. 

(2) Jika pcringatan terscbut pada ayat (1) pasal ini tidak diindah 
kan, Pimpinan rapat dapat menyuruh Anggota ini untuk meninggalkan 
rapat, 

{3) Apabila Anggota tcrsebut tidak mengindahkan pcrintah pada 
ayat (2) pasal ini, atas perintah Pimpinan rapat, ia dapat dikcluarkan 
dengan paksa dari ruangan rapat, 

( 4) Yang dimaksud dengan ruangan rap at ialah ruangan yang diper 
gunakan untuk rapat termasuk ruangan untuk umurn, undangan clan 
para tamu lainnya. 
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Pasal 71. 
( 1) Pada waktu rapat terbuka, jika Pimpinan rapat memandang 

perlu atau salah satu Fraksi atau Pernerintah merninta untuk dijadikan 
rapat tertutup maka Pimpinan rapat mempersilahkan para undangan 
dan peninjau meninggalkan rapat. 

(2) Kemudian rapat memutuskan apakah permusyawaratan selan 
jutnya dilakukan dalam rapat tertutup. 

Pasal 72. 
(1) Pembicaraan-pernbicaraan dalarn rapat tertutup adalah untuk 

tidak diumumkan, .kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumum 
kan seluruhnya atau sebagiannya. 

(2) Atas usu! Pimpinan atau salah satu Fraksi atau Pemerintah, 
rapat dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam 
rapat tertutup bersifat rahasia. 

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh 
atau sebahagian pembicaraan-pembicaraan. 

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh mereka yang berhubung dengan 
pekerjaannya kemudian mengetahhi apa yang dibicarakan itu, 

Risalah, Catatan dan Laporan 
Pasal 73. 

Untuk setiap rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat serta pembi 
caraan dalam rapat gabungan segenap Komisi dibuat risalah resmi, yakni 
laporan tulisan cepat yang selain dari pada memuat semua pengumuman 
clan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat memuat juga: 
a. tempat dan acara rapat ; 
b. hari/tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat; 
c. Ketua dan Sekretaris rapat; 
d. nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir; 
e. nama-nama Menteri/Wakil Pemerintah yang hadir; 
f. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing; 

. g. keterangan tentang keputusan/kesimpulan. 
Pasal 74. 

(1) Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnya kepada Pimpinan 
rapat dan para pernbicara yang bersangkutan, disampaikan risalah 
sementara rangkap dua untuk dikoresksi. 

(2) Dalam tempo 4 (empat} hari sejak disampaikannya risalah 
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sementara setiap pcrnbicara yang bersangkutan mendapat kesempatan 
untuk mengadakan perobahan dalam bagian risalah yang memuat pi 
datonya, dan mengembalikan kepada Bagian Risalah. 

( 3) Sesudah tempo yang dimaksud dalarn avat (2) pasal ini lewat, 
maka risalah resmi dibuat, dan setelah ditanda-tangani oleh Ketua 
rapat selekas-Iekasnya disampaikan kepada para anggota clan Pernerin 
tah. 

( 4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan, 
apabila timbul perselisihan tentang isi Risalah-risalah resmi, 

Pasru 75. 
(1) Pada permulaan pembicaraan tingkat III, Komisi/Gabungan 

Komisi/Panitia Khusus yang bersangkutan mcnunjuk seorang atau Iebih 
di antara anggota-anggotanya sebagai Pelap or. 

(2) Untuk setiap pembicaraan clalam Komisi/Gabungan Kornisi/ 
Panitia Khusus dibuat laporan singkat dan Catatan Scmentara oleh 
Sekrctaris rapat. 

( 3) Laporan Singkat yang mernuat kcsimpulan-kesimpulan/kepu 
tusan-k eputusan rapat, dibuat segera sctelah rapat selesai clan disampai 
kan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pirnpinan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. 

( 4) Set el ah Cata tan Semcntara dikoreksi olch para pernbicara, maka 
dibuat Catatan Tctap yang memuat : 
a. ternpat dan acara rapat; 
b. hari/tanggal rapat dan jam perrnulaan serta penutupan rapat; 
c. Ketua dan Sekre taris rapa t : 
d, nama-nama Anggota Dewan Perwak ilan Rakyat yang hadir ; 
c. nama-nama :\Iemeri/Wakil Pemerintah yang hariir ; 
f. nama dan jabatan yang diundang dalam hearing/public-hearing; 
g. nama-narna pernbicara dan pendapat masing-masing; 
h. keterangan tcntang keputusan-kcsimpulan. 

( 5) Catatan Tetap yang dimaksud claiam ayat ( 4) pas al ini sctelah 
ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan Pclapor/Pclapor-pelapor diper 
banyak clan disampaikan kepada para anggota Komisi/Gabungan 
Komisi/Panitia Khusus scrta Menteri-rnenteri yang bcrsangkutan. 

Pasal 76. 
( 1) Setclah pernbicaraan tingkat III selesai, oleh Pelapor/para Pe 

lapor bcrsarna-sarna Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 
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( 1) Atas undangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Mente 
ri yang dikuasakan olehnya rnenghadiri rapat Dewan Perwakilan Rak 
yat. 

(2} Undangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada 
Presiden atau Menteri yang dikuasakan olehnya dengan mengemukakan 

Pasal 80. 

Pasal 79. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengundang Presiden atau 

para Menteri untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia diwakili oleh Men· 

teri yang bersangkutan. 

dengan bantuan pegawai Sekretariat, segera dibuat. Laporan Komisi/ 
Gabungan Komisi/Panitia Khusus, yang memuat pokok-pokok dan 
kesimpulan pembicaraan-pembicaraan dalam Komisi/Gabungan Komisi 
Panitia Khusus. 

(2) Di dalam laporan itu tidak dimuat nama-nama pembicara, 
( 3) Laporan ini ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan Pelapor/ 

Pelapor-pelapor yang bersangkutan. 

Pasal 77. 
( 1) Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus disampaikan 

kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat Pleno. 
(2) Setelah Laporan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus 

disampaikan kepada rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat, maka tugas 
Komisi dianggap selesai. Pasal 78. 

{l) Mengenai rapat-tertutup dibuat risalah atau atas instruksi 
Pimpinan rapat hanya dibuat catatan rapat tentang peru.ndingan yang 
dilakukan. 

(2) Pada risalah · atau catatan rapat itu harus dicantumkan dengan 
jelas pernyataan mengenai sifat rapat: 
a. "HANYA UNTUK YANG DIUNDANG", untuk rapat tertutup 

pada umumnya. 
b. "RAHASIA", untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 

72 ayat (2}. 
(3) Rapat dapat mernutuskan, bahwa sesuatu hal yang dibicarakan 

dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan. 
Kehadiran Presiden dan Menteri-menteri 
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Pasal 83. 
Usul-usul pcrobahan mengenai acara yang suclah ditetapkan oleh 

Badan Musyawarah, baik berupa perobahan-perobahan waktu clan atau 
pokok-pokok pernbicaraan baru yang hendak dimasukkan ke dalam 
acara, disarnpaikan secara tertulis k cpada Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah, Dalam hal 
yang belakangan ini harus disebutkan pokck pernbicaraan yang diusul 
kan clan waktu yang diminta untuk dimasukkan dalam acara. 

Pasal 84. 
( 1) Usu! perobahan itu harus diajukan oleh salah satu Fraksi atau 

oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus, 
(2) Usul perobahan itu haarus cliajukan selambat-lambatnya 2 (dua) 

hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku. 

Pasal 85. 
( l) Pada hari mulai berlakunya acara rapat , Badan Musyawarah 

mernbicarakan usul-usul perobahan acara yang masuk dalarn waktu 
yang telah dit etapkan sebagai yang dimak sud dalam pasal 84, ayat 
( 2). 

(2) Apabila temyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang 
ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan olch 

persoalan yang akan dimusyawarahkan serta dengan memberikan waktu 
secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut. 

( 3) Tanpa mendapat undangan, para Menteri dapat pula mcngun 
jungi rapat-rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 81. 
(1) Presiden dan para rvienteri mempunyai t empat duduk yang 

tertentu dalam ruangan rapat Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Pimpinan rapat mempersilahkan Presidcn atau Menteri berbicara 

apabila set iap kali ia menghendakinya. 

Cara mengubah Acara Rapat-rapat yang 

sudah ditetapkan 

Pasal 82. 
Acara rapat yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah segera 

diperbanyak dan dibagikan k epada para anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat selambat-lambatnva 3 (tiga) hari sebelum acara tersebut ber 
laku. 
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Pasal 89. 
(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan dalam pasal 87 dan 88 

diperhatikan dan memelihara suasana tertib, 
(2) Apabila ketentuan-ketentuan ini dilanggar, maka Pimpinan 

rapat dapat meminta para Peninaju yang mengganggu ketertiban untuk 
meninggalkan ruangan rapat. 

( 3) Pimpinan rapat herhak mengeluarkan dari ruangan rapat dengan 
paksa Peninjau-peninjau yang tidak mengindahkan permintaan itu, 
kalau perlu dengan bantuan Alat Negara. 

(4) Dalam hal terjadi apa yang dimaksud ayat (2) pasal ini, Pimpin 
an rapat dapat juga menutup rapat. 

Badan Musyawarah berlaku terus. 
Pasal 86. 

Dalam keadaan yang memaksa, maka dalam rapat Pleno yang se 
dang berlangsung dapat diajukan usul perobahan acaraioleh: 
L Presiden: 
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat; 
3. Badan Musyawarah- 
4. Salah satu Fraksi. 

Undangan clan Peninjau rapat. 
Pasal 87. 

{ 1) Undangan ialah seseorang yang bukan anggota Dewan Perwakil 
an Rakyat yang hadir d:ftam. rapat atas undangan Pimpinan Dewan Per- . ,, 
wakilan Rakyat. 

(2) Undangan dapat berbicara atas permintaan Pimpinan rapat. 
(3) Undangan tidak mempunyai hak suara. 
( 4) Undangan wajib mentaati Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat. 
(5) Undangan duduk di tempat yang telah disediakan. 

Pasal 88. 
( 1) Peninjau rapat ialah seseorang bukan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat yang mengikuti rapat-rapat Dewan Perwak.ilan Rakyat. 
(2) Para Peninjau harus mentaati segala ketentuan mengenai keter 

tiban yang diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Para Peninjau dilarang menyatakan setuju atau tidak setuju, 

baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 
( 4) Para Peninjau duduk di tempat yang telah disediakan. 
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PasaJ 91. 
Pembicaraan tingkat I ialah: 
Penjelasan dalam rapat Pleno terbuka atas Rancangan Undang 

undang/Usul Inisiatif dan usul-usul lain oleh Pernerintah/para Pengusul 
seperti dimaksud pasal 90 ayat (1). 

Pasal 92. 
( 1) Pembicaraan tingkat II ialah : 

Pemandangan umum dalam rapat Pleno terbuka oleh para anggota De 
wan Perwakilan Rakyat. 

(2) a. Terhadap pemandangan umum para anggota atas Rancangan 
Undang-undang yang diajukan oleh Pernerintah, Pemerintah 
diberi kesempatan untuk menanggapinya. 

tingkat I rapat Pleno terbuka; 
tingkat II rapat Pleno terbuka; 
tingkat III rapat Kornisi ; 
tingkat IV rapat Pleno terbuka, 

kecuali kalau Badan Musyawarah menentukan lain. 

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV diadakan 
rapat-rapat Fraksi. 

( 4) Apabila dianggap perlu oleh Badan Musyawarah maka pernbica 
raan tingkat III dimaksud dalarn ayat (2) pasal ini dapat dilakukan 
dalarn suatu Panitia Khusus seperti dimaksud dalam pasal 49 Peraturan 
Tata-tertib ini, 

PasaJ 90. 
( 1) Semua Rancangan Undang-undang baik yang diajukan oleh 

Pemerintah maupun Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan usul 
usul lain sesudah diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
diberi nomor pokok, diperbanyak dan disampaikan kepada para anggo· 
a Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Terhadap pembentukan L'ndang-undang clan penyelesaian usul 
usul lain yang dimaksud ayat ( 1) pas al ini dilakukan pernbicaraan ber 
turut-turut : 

Ketentuan Umum 

BAB X 
PEMBENTUKAN UN DANG- UN DANG DAN 

PENYELESAIAN US L"L-VS UL 
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Rancangan Undang-undang. 
Pasal 95. 

(1) Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 5 ayat (1) jo, pasal 
20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 disampaikan dengan Amanat 
Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Amanat Presiden yang dimaksud pad.a ayat ( 1) pasal ini menye 
but juga Menteri/Menteri-menteri yang akan mewakili Pemerintah 
di dalam melak.ukan pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 96. 
Di dalam rapat Pleno berikutnya setelah Rancangan Und.ang-undang 

. tersebut diterim.a oleh P.impinan Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan 

Pasal 94. 
Pembicaraan tingkat IV ialah: Pengambilan keputusan dalam rapat 

Pleno terbuka dengan didahului pend.apat terakhir dari Fraksi-fraksi 
yang dapat pula memuat catatan-catatan tentang pendiriannya 
( minderheidsnota], dan jika Pemerintah memandang perlu dapat mem 
berikan sambutan. 

b. Terhadap pem.andangan umum, para anggota atas Rancang 
an Undang-undang Usul Inisiatif dan usul-usul lainnya, wakil 
para Pengusul diberi kesempatan untuk menanggapinya, dan 
sesudah itu Pemerntah memberikan tanggapannya pula. 

Pasal 93. 
( 1) Pembicaraan tingkat III ialah: 

Pembahasan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus. 
(2) Pembahasan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan : 

a. Bersama-sama dengan Pemerintah, apabila Rancangan Undang 
undang diajukan oleh Pemerintah; 

b. Bersama-sama dengan para Pengusul dan Pemerintah, apahila 
membahas Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan usul-usul 
yang lain; 

c. Di kalangan sendiri apabila dipandang perlu, tanpa mengurangi 
ketentuan tersebut dalam huruf a dan b ayat ini, 
(3) jika pembahasan tersebut dalam ayat (1) dilakukan dalam rapat 

Gabungan Komisi, Badan Musyawarah. menentukan Pimpinan Komisi 
mana yang hams memimpin, 
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Pasal 98. 
Rancangan Undang-undang yang disampaikan oleh Pemerintah 

k epada Dewan Perwakilan Rakyat dapat ditarik kembali olch Pernerin 
tah scbelum mernasuki pembicaraan tingkat IV. 

Rancangan l.'.ndang-undang Usul Inisiatif, 
Pasal 99. 

( 1) Rancangan l:ndang-undang yang diaj ukan oleh para anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat bcrdasarkan pasal 21 ayat {1) Undang· 
undang Dasar 1945 harus discrtai memori penj elasan clan ditanda 
tangani oleh Sekurang-kurangnya 30 ( tiga puluh) orang anggota terdiri 
dari satu Fraksi. 

(2) Tiap-tiap pcngajuan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
yang dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini harus diajukan kepada Pimpinan 
Dewan Per wak.ilan Rakyat dengan surat pcngantar clan daftar tanda 
tangan para Pengusul serta nama Fraksinya. 

(3) Dalam rapat Pleno b erikutriva Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat memberitahukan kcpada Dewan Pcrwakilan Rakyat tentang 
masuknya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut. 

( 4) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dimaksud setelah 
oleh Sekretari at Dewan Perwakilan Rakyat diberi norrior pokok diper 
banyak dan dibagikan kcpada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
clan disampaikan kepada Pemerintah, 

(5) Dalam rapat Badan ..\fasyawarah k epada para pengusul diberi 

Pasal 97. 
(1) Jika suatu Rancangan Undang-undang clan suatu Rancangan 

Undang-undang Usul Inisiatif mcngcnai per soalan yang sama diterima 
oleh Pimpinan Dewan Pcrwakilan Rakyat clan sama-sama belum diacara 
kan maka Badan Musyawarah menentukan Rantangan Undang-undang 
rnana yang dijadikan pokok dan Rancangan Undang-undang yang mana 
dianggap sebagai bahan pelengkap setelah pernbicaraan tingkat IL 

(2) Jika salah satu diantara dua Rancangan Undang-undang yang 
dimaksud dalarn ayat ( 1) pasal ini tel ah mernasuki pembicaraan tingkat 
I, maka Rancangan Undang-undang yang lain dianggap scbagai bahan 
pclengkap. 

rapat mcmbcritahukan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
tentang masuknya Rancangan Cndang-undang t erscbut. 
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Peraturan··Pemerintah sebagai Pengganti. 
Undang-undang. 

Pasal 102. 
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang sebagaima 

na dirnaksud dalam pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 dibicarakan 
oleh Dewan Perwakilan,Rakyat pada kesempatan pertama dalam masa 
sidang setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dikeluar 
kan. 

Pasal 101. 
Apabila jumlah penanda-tangan Rancangan Undang-undang Usul 

lnisiatif dan usul-usul lain yai:ig belum memasuki pembicaraan tingkat 
I temyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh) orang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal 99, maka harus diadakan penambahan 
penanda-tangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 30 (tiga 
puluh) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. 

Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penanda-tangan 
yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, maka usu! yang bersangkutan 
menjadi gugur. 

Pasal 100. 
(1) Selama suatu Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum 

disetujui menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Dewan Per 
wakilan Rakyat, para Pengusul berhak mengajukan perobahan atau 
menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perobahan atau penarikan kembali 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan harus ditanda-tangani oleh para Pengusul, kemudian diper 
banyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rak 
yat. 

kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 
daripada Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut, Kemudian 
kepada anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk mengada 
kan tanya-jawab dengan para Pengusul. 

{6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan 
pasal 90 sampai dengan 94 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
yang Khusus berlaku dalam pembahasan R.a.ncangan Undang-undang 
Usul Inisiatif tersebut, 
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Pasal 105 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan Xota Keuangan 

Nata Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara kepada Kornisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara clan 
Komisi terse but mernberik.an'pendapatnya. 

Pasal 106 
( 1) Pen yelesaian atas N ota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pen 

dapatan dan Belanja Negara, digunakan ketentuan-ketentuan yang ber 
laku seperti penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang dengan ke 
tentuan: 
a. Rapat-kerja dengan Pemerintah dilakukan o1eh Komisi-kornisi. 
b. Rapat-kerja penvelesaian terakhir Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja l\'"egara dilakukan antara Kornisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara dengan Pernerintah. 

c. Kornisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperhatikan 
saran-saranj'pendapat dari para Anggota, Badan Musyawarah, 
Komisi dan Fraksi-fraksi, 
(2) Hasil pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja l\'egara disampaikan oleh Kornisi Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara kepada para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(3) Pembahasan Xo ta Keuangan dan Rancangan Anggaran Pen- 

BAB XI. 
PENETAPA~' ANGGARAN PE.l\'DAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA 

Pasal 104. 
Agar Dewan Perwakilan Rakyat dapat melaksanakan haknya pene 

tapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tercantum 
dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, rnaka setiap tahun 
Presiden mengajukan Nota Keuangan clan Rancangan Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 
minggu pertama dari permulaan tahun takwirn. 

Pasal 103. 
Terhadap penyelesaian Peraturan Pernerintah sebagai Pengganti 

Undang-undang selanjutnya berlaku ke tentuan-ketcntuan dalam pasal 
pasal 90 sampai dengan 98 Peraturan Tata-tertib ini. 
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BAB XII 
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan Umum 
Pasal 109 

(1) Pengarnbilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mung 
kin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini 
tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.. 

(2) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara ter 
banyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat 
dipertanggung-jawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara 
Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 
1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan clan Batang Tubuh Undang 
undang Dasar 1945. 

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan kepada 
Komisi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tugas untuk meneliti 
pertanggungan-jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan. 
memeriksa laporan Badan Pemeriksai Keuangan tentang tanggung 
jawab keuangan Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) 
Undang-undang Dasar 1945. 

(2) Penelitian pertanggungan-jawab Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan pemeriksa laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini diselesaikan oleh Dewan Perwak.ilan 
Rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkarnya menurut prosedure 
seperti yang berlaku bagi Rancangan Undang-undang Tambahan dan 
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasal 108 

dapatan dan Belanja Negara harus selesai selambat.Jambatnya satu 
bulan sebelum tanggal 1 ApriL 

Pasal 107 
Rancangan Undang-undang Tambahan dan Perubahan atas suatu 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diselesaikan sperti Anggaran 
Induknya dengan ketentuan bahwa terhadap Rancangan Undang 
undang dimaksud ditempuh prosedure yang sesingkat-singkatnya dan 
selesai selambat-la.mbatnya satu bulan setelah Pemerintah menyampai 
kan penjelasan mengenai Rancangan Undang-undang tersebut kepada 
Dewan Perwak.ilan Rakyat. 
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(3) Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mcngutamakan 
ikut sertanya semua Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat serta ber 
pangkal tolak pada sikap harga-menghargai tiap pendirian para peserta, 

( 4) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak clan kesempatan 
yang sama luas clan bebas untuk mcngemukakan pendapat clan melahir 
kan kritik yang bcrsif at membangun tanpa tekanan dari Iihak manapun. 

Pasal 110 
(1) Musvawarah untuk dapat mengambil keputusan mernerlukan 

quorum sebagaimana yang diatur dalarn pasal 113 dan pasal 116 Per 
aturan Tata-tcrtib ini. 

(2) Apabila hal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak ter 
capai maka rnusyawarah ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali 
dengan sclang wak tu paling sedikit 24 (duapuluh cmpat) jam. 

(3) Apabila sctelah 2 (dua) kali penundaan masih juga hal tersebut 
dalam ayat ( 1) dan ayat (2) pasal ini belum tercapai maka: 
a. jika terjadi dalam Sidang Pleno Dewan Pcrwak ilan Rakyat per 

masalahannya menjadi batal. 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi/Panitia clan sebagainya, pemecahan 

nya diserahkan pada Badan Musvawarah. 
Pasal 111 

(1) Setelah dipandang cukup diberikan kesernpatan kepada para 
anggota untuk mengemukakan pcndapat serta saran, clan setelah di 
pandang cukup untuk diterima sebagai sumbangan pendapat dan pikir 
an bagi penyelesaian masaiah yang scdang dimusyawarahkan, maka 
Pimpinan mengusahakan secara bijaksana agar musy awarah segera dapat 
mencapai kata mufakat, 

{2) Untuk mcncapai apa yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka 
Pimpinan ataupun Panitia yang dibcri tugas untuk itu, wajib rnenyiap 
kan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang 
hid up dalam musyawarah. 

Keputusan berdasarkan mufakat 

Pasal 112 
(1) Hakekat daripada Musyawarah untuk mufakat dalam kernumi 

annya adalah suatu tata-cara khas yang bersumber pada inti faham Ke 
rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa 
ratan/penvakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal 
berdasark an kehendak Rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat ke- 
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bijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (ratio) yang sehat yang 
mengungkapkan clan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan 
Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan Pem 
bentukan Pemerintah negara terrnaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua 
wakil/utusan yang mencenninkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk 
mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang 
diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan hertanggungjawab. 

(2) Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk 
mufakat di antara semua fraksi, 

(3) Apabila yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat 
segera terlaksana, maka Pimpinan rapat mengusahakan/berdaya-upaya 
agar rapat dapat berhasil mencapai muf akat. · 

Pasal 113 
Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah bilamana diambil dalam 

rapat yang dihadiri oleh semua perwakilan Fraksi-fraksi dan lebih dari 
setengah [umlah seluruh anggota rapat, 

Pasal 114 
(1) Apabila di dalam sesuatu permusyawaran di luar rapat Badan 

Musyawarah clan rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat sangat sukar 
tercapai mufakat, maka rapat dapat menyerahkan persoalan tersebut 
kepada Badan Musyawarah untuk mengambil kebijaksanaan menyelesai 
kan persoalan itu dengan baik. 

(2) Apabila dalam Badan Musyawarah persoalan itu dapat dipecah 
kan secara mufakat, maka pemecahan tersebut diberitahukan kepada 
para anggo ta rap at yang bersangku tan, 

( 3) Dalam hal Badan Musyawarah tidak berhasil memperoleh peme 
cahan secara mufakat, maka Badan Musyawarah menetapkan apakah 
persoalan i tu: 
a. diserahkan kepada Pleno Dewan Perwakilan Rakyat; 
b. ditangguhkan pembicaraannya; · 
c. diambil keputusan berdasarkan cuara terbanyak oleh rapat yang 

bersangku tan. 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak, 
Pasal 115 

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila ke- 
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Pasal 116 
( 1) Kepu tusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila: 

a. diambil dalarn rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
(dua pertiga) jumlah anggota sidang (quorum). 

b. disetujui olch lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir yang 
mcmenuhi quontm; 

c. <lidukung olch sckurang-kurangnya 2 (dua) Fr aksi. 
(2) Ap ab ila karcn a sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin di 

capai k epu tusan dengan mernpergunakan sis tern suara tcrbanvak ter 
maksud secara sekali jalan (langsung), maka diusah ak an scdcrnikian 
rupa sehingga pu tusan terakhir masih juga ditetapkan clengan pcrse tuju 
an suara tcrbanyak. 

(3) Apab ila dalam mengambil kepu tusan bcrdasarkan keputusan 
su ara terbanvak su ara-suara sama hesar, maka dalam hal rapat itu leng 
k ap anggotanya, usu! yang bcrsangkutan dianggap ditolak, atau dalam 
hal lain mak a pcngamb ilan kcpu tusan di tangguhkan sampai rap at beri 
ku tnva, 

(4) Ap abila dalam rapat yang berikut it u suara-suara sarna besar 
lagi, maka usul i tu dianggap di tolak. 

(5) Pcmungu tan suara ten tang orang dan at au masalah-rnasalah yang 

putusan berdasarkan mufak at sudah tidak mungkin diusahakan karena 
adanya peridirian dari sebagian kecil peserta musyawarah yang tidak 
dapat didekatkan lagi atau k arcna faktor wak tu yang mendesak. 

( 2) Pengambilan kepu tusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan 
dalam r apat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat atas usul salah satu Fraksi. 

( 3) Pengambilan k eputusan berdasarkan suara terbanyak di luar 
r apat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan atas: 
a. kepu tusan Bad an Musvawarah/ rapat Pleno Dewan Perwakilan 

Rakyat atau 
b. kcpu tusan rapat yang bersangku tan. 

( 4) Sebelum rap at yang akan mengambil keputusan berdasarkan 
suara terbanyak , kepada para anggo ta harus diberi kesempatan untuk 
lebih dahulu mempclajari naskahnya a tau perumusan masalah ber 
sangku tan. 

(5) Penyampaian suara dilakukan oleh parn anggota dengan secara 
Iisan/mengangkat tangan/berdiri/tcrtulis, yang mcnyatakan sikap se 
tuju, menolak atau abstain. 
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Apabila suatu pemungutan suara tidak. dapat dilaksanakan karena 
tidak rnernenuhi syarat tersebut dalam ayat (1) a pasal 116, maka per· 
soalannya diajukan kepada Bad.an Musyawarah. 

Pasal 118 
Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan 

dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung Fraksi ·demi 
Fraksi, kecuali dalam hal pengambilan kepu tusan secara rahasia, 

Pelaksanaan Keputusan. 
Pasal 119 

Setiap keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan 
suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, 
keikhlasan hati, kejujuan dan bertanggung jawab, 

BAB XIII 
HUBUNGAN DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Pasal 120 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Badan Pemeriksa Ke 

uangan untuk hadir dalam tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat/ 
Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaa yang membahas masa 
lah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Rapat yang dimaksud ayat (1) membahas masalah: 
a. Penyusunan bahan-bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
b. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang Nota Keuangan. 
c, Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 
d. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan dan Tambaharr: 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
e. Penelitian Pertanggungan jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 

Pasal 117 

dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis, 
dan apabila suara-suara sama besar, maka pemuagutan suara diulangi 
sekali lagi dan apabila hasilnya masih sama besar pula, maka orang dan 
atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan dianggap ditolak. 

( 6) Keten tuan pada ayat ( 1) c tidak. berlaku bagi pemungu tan suara 
yang dilakukan secara rahasia mengenai orang, sedang ketentuan 
ketentuan tersebut dalam ayat (3), (4} dan (5) pasal ini tidak berlaku 
bagi Badan Musyawarah, 
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Pasal 125 
( 1} Sernua surat masuk serclah okh Sckrc tariat Dewan Perwakilan 

Surat-surat rnasuk 

BAB XV. 
SURAT-SURAT l\IASUK/KE LCAR 

Pasal 1 23 
( 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh seorang 

Sckre taris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat tentang pckerjaan yang dibebankan k cpadanva 

(2) Sekretaris j cnderal dalam mcnjalankan tugasnya di ban tu oleh 
seorang \Vakil Sekrctar is J enderal. 

Pasal 124 
Sekrctaris J cnderal dan Wakil Sekret aris J enderal diangk at dan di 

berhentikan oleh Presiden, setelah rncndengar pertimbangan-pertirn 
bangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

BAB XIV. 
SEKRETARIAT DEWA~ PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 121 
(1) Sekre tariat Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mcmenuhi se 

gala kebutuhan untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Sekretariat mernbantu Pirnpin an Dewan Perwakilan Rakyat 

menyusun Rancangan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Sekre tariat mernberikan Iaporan tertulis kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat tentang pe kerjaannva pada tiap perrnulaan 
masa persidangan, dengan ternbusan kepada anggota-anggota Badan 
Musyawarah dan Panitia Rumah Tangga. 

Pasal 122 
( 1) Garis-garis umum mengenai organisasi, tugas dan tata-kcrja Sek 

re tariat ditetapkan olch Pirnp inan Dewan Perwakilan Rakyat sctelah 
mendengar pert imbangan-pertimb angan dari Badan Xlusyawarah. 

(2) Tata-k crja mcngenai pelaksanaan tugas Sekrerariat yang me 
nya.ngkut kegiatan Pimpinan/Badan '.\lusyawarah/Komisi/Gabungan 
Kornisi/Panitia Komisi/Panitia Khusus/Fraksi-fraksi d itc tapkan oleh 
Pimpinan Dewan Perwak ilan Rakyat setclah mendcngar badan-badan 
yang bersangkutan. 
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Pasal 126 
(1) Semua surat ke luar oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

diberi nomor agenda. 
(2) Surat-surat ke luar ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat atau atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

(3) Ketentuan lebih.lanjut mengenai pelaksanaan ayat (2) pasal ini 
diatur oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Rakyat diberi nomor agenda disampaikan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat oleh Sekretarisjenderal. 

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menetukan, apa yang harus 
diperbuat dengan surat-surat masuk atau meneruskannya kepada Badan 
Musyawarah/Komisi-komisi/Panitia K.husus yang bersangkutan, kecuali 
apabila Dewan Perwakilan Rakyat menentukan lain. 

(3) Mengenai surat-surat Yatl.g diteruskan kepada Badan Musyawa 
rah/Komisi-komisi/Panitia Khusus oleh Sekretariat yang bersangkutan 
dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi surat-surat itu. 

(4) Salinan daftar surat-surat yang dimaksud dalam ayat (3} disam 
paikan kepada semua Anggota Badan Musyawarah, Komisi-komisi/ 
Panitia Khusus yang bersangkutan untuk diketahui, 

(5) Pimpinan Badan Musyawarah/Komisi-komisi/Panitia Khusus 
memeriksa surat-surat tersebut guna penyelesaian selanjutnya. 

(6} Ketetapan tentang cara menyelesaikan surat-surat itu dibubuh 
kan dalam surat-surat asli yang berada pada Sekretariat Badan Musya 
warah/Komisi-komisi/Panitia Khusus dan dapat dibaca oleh Anggota 
anggota yang bersangkutan. 

(7) Surat-surat yang menurut pertimbangan Pimpinan Badan Mus 
yawarah/Komisi-komisi/Panitia Khusus yang bersangkutan rnemuat soal 
yang penting, oleh Ketua diajukan kepada Rapat untuk menetapkan 
cara penyelesaiannya. 

(8) Anggota-anggota Badan Musyawarah/Komisi-komisi/Panitia 
K.husus setelah menerima salinan daftar surat-surat yang dimaksud 
dalam ayat ( 4) dan atau asli daftar tersebut yang dim.aksud dalam ayat 
(3), dapat juga mengusulkan supaya surat-surat yang menurut per 
timbangan mereka memuat soal-soal penting, diajukan dalam rapat · 
untuk dirundingkan dan ditetapkan cara penyelesaiannya. 

Surat-surat ke luar. 
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Jakarta 
8Januari 1972. 

Di tctapkan di 
Pada tanggal 

Pasal 130 
Peraturan Tata-Tcrtib ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 

Pasal l 29 
Scmua ha! yang tidak diatur dalam Pcraturan Tata-Ter tih mi di 

putuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 128 
(1) Usul perubahan dan tambahan terse bu t dalam pasal 127 dcngan 

disertai pertimbarigan Badan Musyawarah disampaikan kcpada rapat 
Pleno Dewan Perwakilan Rakyat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat mcmutuskan usul itu dapat disctujui 
seluruhnya, disctujui dcnga peru bah am a tau di tolak. 

BAB XVI 
KETENTUAN - PENUTUP 

Pasal 127 
(1) Usu! perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata-Ter tib 

in i hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga pu1uh) orang 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak hanya terdiri dari 1 
( sa tu) Fraksi. 

(2) Usul perubahan clan tambahan yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. 
Setelah diberi nomor pokok clan diperbanyak oleh Sekretariat, di 
sampaikan kepada Badan Musyawarah clan para Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

( 4) Surat-surat ke luar yang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat dianggap penting untuk diketahui oleh para Anggota, diper 
banyak clan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 



409 

(Mh. ISNAENI). (S. DOMO PRANOTO). 

WAKlL KETUA, WAKIL KETUA, 

I 

0- NAR9, S.H.) (DRS. SUMISKUM). 

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, 

(DR. K.H. IDHAM CHALID) 

KE TUA, 

PIMP IN AN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
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Jumlah Kornisi-k omisi serta Iapangan pckcrjaannya (pasal 4 7 Peraturan 
Tata-Tertib). 

1. KO~HSI APB;\ (Anggaran Peridapatan dan Belanja Negara); 
Seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga '!'\' egara yang merryangkut 
Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara. 

ten tang 

LA:\lPIRAN II 

Fraksi Dernokrasi Pembangunan merupakan pengclompokan ang 
gota-anggota dari: 
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 
2. Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan 
3. Partai KATHOLIK. 

Fraksi Persatu an Pembangunan mcrupakan pengelompokan ang 
gota-anggota dari: 
1. Partai Nahdlatul Ulama (NU) 
2. Partai Muslimin Indonesia 
3. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) clan 
4. Partai Islam PERTI. 

(Scsuai dengan pernyataan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 Oktober 19 71 ). 

Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari: 
l. FRAKSI AB RI 
2. FRAKSI DE~JOKRASI PE.\:fBANGU;\AN 
3. FRAKSI KARY A PE.ivlBANGUNA:\ 
4. FRAKSI PERSATUAN PE.MBANGUNAN 

FRAKSI-fRAKSI 

(Pasal 33 Peraturan Tata-Tertib) 

ten tang 

LAMPIRAN 



411 

I 0. KOMIS! IX : 
Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, · dan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

9. KOMIS! VIII : 
h D Sosial dan Badan Koordinasi Departemen Kese atan, epartemen 

Keluarga Berencana Nasional. 

8. KO.MISI VlI : 
Departemen Keuangan, Departemen Perdangan, Badan Pemeriksa Ke- 
uangan, Badan Perencanaan Pembangu~~ Nasional, Bank Sentral, 
Biro Pusat Statistik dan Badan Urusan Logistik, 

7. KOMISI VI : 
Departernen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Badan 
Tenaga Atom Nasional. 

6.·· KOMIS! V: 
Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik, Dewan Telekomunikasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik 
Indonesia. 

4. xoxnsr III : 
Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. 

5. KOMISI IV : 
Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen 
Transmigrasi · dan Koperasi, 

3. KOMIS! II : 
Departemen Dalarn Negeri, Penyempumaan Aparatur Negara, Sekre 
tariat Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Urusan Pegawai 
dan Arsip Nasional. 

2. KOMISI I: 
Departemen Pertahanan/Keamanan, Departemen Luar Negeri, Depar 
teman Penerangan, Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agun~, Dewan Per 
tahanan Keamanan Nasional dan Badan Koordinasi Intelejen Negara. 



Menempatkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 
Biro Pusat Statisuk. Badan Koordinasi Survey dan Pernetaan 
Nasional dan BAPPE NAS rnenjadi counterpart Kornisi X 
dan B KPM menjadi counterpart Komisi VI. 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
tentang Perubahan Lampiran II Surat Keputusan DPR-RI, 
No. 7/DPR-Rl/111/71-72 tentang Jumlah Komisi-Komisi 
serta Lapangan Pekerjaannya (Pasal 47 Peraturan Tata Tertib). 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan rapat Badan Musyawarah DPR-R I tanggal 14 
Februari 1974 dan 4 Maret l 974. 

1. Undang·undlang No. 16 Tahun 1969; 
2. Keputusan OPR-RI No. 7/DPR-Rl.'111/71--72, pasal 47 

io oasal 129. 

: a. bahwa berdasarkan pengalaman setelah terbentuknya Ko· 
misi X DPR-RI dan adanya perkembangan baru dalam 
Pemerintahan dengan terbentuknva Sadan Koordinasi Pe 
nanaman Modal (8 KPM), perlu diadakan pengaturan agar 
supava keria sarna dengan Pemerintah berjalan etfisien ; 

b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu merubah Lampiran 
II Surat Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/71-72, 
yang tel ah diubah dengan Surat Keputusan DP R -RI 
No. 1/DPR-·Rl/1/73-74. 
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PERT AMA 

Me:-ietapkan 

Memperhatikan 

Mengingat 

Menimbang 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Dal am r apat pleno terbuka ke-23 pad a tanggal 7 Maret 1974, 

ten tang 

P'ERUBAHAN LAMPIRAN 11 SURAT KEPUTUSAN DPR-Rl NO. 7/0PR-RI/ 
111/71-72 TENTANG JUMLAl-I KOMISl-KOMISI SERTA LAPANGAN PE 
KERJAANNYA (PASAL 47 PERATURAN TATA TERTIBI. 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 9/DPR-Rl/111173-74. 

LAMPIRAN VI 
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Lampiran It Surat Keputusan DPR-RI No. 7/DPR-Rl/111/ 
71....;72 termaksud, yang telah diubah dengan Surat Keputusan 
DPR-RI No. 1/DPR-Al/1/73-74, setelah mengalami pe 
rubahan/tarnbahan sesuai dengan diktum "PERT AMA", se 
lengkapnya menjad i berbunyi sebagai berikut : 
1. KOMIS! APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara I: 

Seluruh Departemen dan Lembaga-Lembaga Negara vang 
menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; 

2. KOMISI. 1 : Oepartemen Pertahanan/Keamanan, Depsr 
temen Penerangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 04' 
wan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertlmbanqan Agung, 
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan Badan Koor 
dinasi ·tntelejen Negara ; 

3. KOMISI II : Departemen Dalam Negeri, Penyempur · 
naan Aparatur Negara, Sekretariat Negara, Lembaga Ad 
ministrasi 'Negara, B"adan Admiriistrasi Kepegawaian Negara· 
dan Arsip Nasional; 

4. KOMISI Ill : Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung 
dan Kejaksaan Agung ; 

5. KOMIS! IV : Departemen Pertanian, Departemen Tenaga 
Kerja, Transmiqrasi dan Koperasi ; 

6. KOMISI V : Departemen Perhubungan, Oepartemen Pe· 
kerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Dewan Telekornunlkasi 
dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indo 
nesia.; 

7. KOM lSI VI: Departemen Perindustrian, Oepartemen Per· 
tambangan dan Sadan Koordinasi Penanaman Modal; 

8. KOMJSI VII : Departemen Keuangan, Departemen Per· 
dagangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Sentral dan 
Badan Urusan Logistik ; 

9. KOMIS! V 111 : Departemen Kesehaten, Departemen Sosial 
dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ; 

10. KOM!SI IX : Departernen Agama dan Departemen Pendi· 
dikan dan Kebudayaan ; 

11. KOMISI X : Urusan Riset, Lembaga llmu Pengetahuan 
Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional, Sadan Peren 
canaan Pembangunan Nasional, Biro Pusat Statistik, Badan 
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dan Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia. 

KE DUA 
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7 

Ketua, 
ttd. 

K.H. DR. IDHAM CHALID. 

PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLJK INDONESIA 

Ditetapkan di : .J a k a rt a 
pada tanggal : 15 Maret 1974.- 

Surat Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KET I GA 



412c. 

Menambah Lampiran 11 Surat Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia No. 7/DPR-Rl/111/71-72 ten· 
tang Jumlah Komisi-komisi serta lapangan pekerjaannya (pasal 
47 Peraturan Tata-tertib) dengan sebuah Komisi yang disebut 
Komisi X dengan 1apangan pekerjaan Urusan Riset, Lem - 
baga llmu Pengetahuan Indonesia dan Sadan Tenaga Atom 
Nasional. 

Kaputusan Dewan Perwakilan Rakyat Repubiik lndonesja 
tentang Perubahan lampiran 11 Surat Keputusan Dewan Par· ' 
wakilan Rakyat Republik Indonesia No. 7/DPR-Rl/111/71-72 
tentang Jumlah Komisi-Komisi serta Lapangan Pekerjunnya 
(Pasal 47 Peraturan Tata Tertib). 

MEMUTUSKAN: 

a. Rapat Pimpinan DPR-Rl tanggal 28 Agustus 1973; 

b. Rapat Sadan Musyawarah tanggal 29 Agustus 1973. 

1. Undang·undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan 
Kecludukan MPR, OPR dan DPRO; 

2. Keputusan DPR-Rf No. 7/DPR--'"Rl/111/71-72 tanggal 8 
Januari 1972 tentang Peraturan Tata-tertib OPR-RI pasal 
47 jo pasal 129. 

Bahwa berhubung dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan 
11 pada tanggal 28 Maret 1973 dan untuk mengadakan 
efficiency kerja dipandang perlu adanya perubahan mengenai 
jumlah Komisi-komisi serta lapangan pekerjaannya. 

PERT AMA 

Menetapkan 

Memperhatikan 

Mengingat 

Menimbang 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DaJam rapat pleno terbuka ke-4 pada tanggal 30 Agus.tus 1973, 

KEPU1'USAN 
DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBUK INOONESJA 

NO. 1/0PR-Rl/1/73-74 
ten tang 

PERUBAHAN LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN OPR-RI NO. 7/0PR 
Rl/111/71-72 TENTANG JUMLAH KOMISl-KOMISI SERTA LAPANGAN PE 
KERJAANNYA. IPASAL 47 PERATURAN TATA-TERTIBt. 

LAMf'IRAN V. 



4. KOMIS! Ill 
Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Kejaksaan 
Agung. 

5. KOMIS! IV 
Departemen Per·tanian, Departernen Tenaga Kerja, Trans 
migrasi dan Koper asi. 

6 KOMISI V 
Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umurn 
dan Tenaga l.is trik. Dewan Telekomunikasi, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Dewan Pener · 
bangan dan Antariksa Nasional Republ ik Indonesia. 

7. KOMISI VI 
Oepartemen Peri ndustr ian dan Departemen Pertarnbangan. 

8. KOMIS! VII 
Departemen Keuangan. Departemen Perdagangan, Sadan 
Pemeriksa Keuangan, Sadan Perencanaan Pembangun- 
an Nasional, Bank Sentral, Bi1·0 Pusat Statistik dan Badan 
Urusa n Logistik. 

3. KOMIS! II : 
Departemen Dalam Negeri, Penyempurnaan Aparatur Ne 
gara, Sekretar iat Negara, Lembaga Administrasi Negara, 
Badan Administrasi Kepegawa\an Negara dan Arsip Na 
sional. 

2. KOMIS! I 
Departemen Pertahanan/Keamanan, Departemen Luar Ne 
geri, Departemen Penerangan, Majelis Perrnusvawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan 
Agung, Dewan Pertahana n Kearnanan Nasional dan Badan 
Koordinasi lntelejen Negara. 

Lampiran II Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 7/DPR-Rl/111/71-72 tersebut se 
telah rnenqal arni perubahan/tambahan term a ksud pad a arnar 
keputusan pertarna. selengkapnya menjadi berbunvi sebagai 
berikut 

1. KOMISI A.P.B.N. (Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara) : Seluruh Departemen dan Lembaga-lembaga Ne· 
gara yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belan 
ja Negara. 

412d. 

KEDUA 
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(K.H. DR. IDHAM CHALID). 

PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INOONESIA 
Ketua,. 
ttd. 

Ditetapkan di : J a k a r t a. 
Pada tanggal : 30 Agustus 1973. 

9. KOMIS! VIII : 
Oepartemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 

10. KOMIS! IX : 
Departernen Agama dan Departemen Pendidikan dan Ke· 
budayaan. 

11. KOMIS! X : 
Urusan Riset, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia daft 
Badan Tenaga Atom Nasional. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA 
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( Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977) 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
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Menimbang: 
1. Bahwa berhubung dengan tidak berlakunya lagi Peraturan Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang termuat 
dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia • 
No. 7/DPR-Rl/III/71-72 karena berakhirnya masa keanggotaan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia basil Pemilihan 
Umum tahun 1971, clan diresmikannya keanggotaan Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 
1977, maka perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru; 

2. Bahwa Peraturan Tata Tertib yang baru itu akan mengatur tata 
cara untuk menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, 
hak clan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia beserta alat-alat kelengkapannya berdasark.an Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945; 

3. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan, Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur 
sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Mengingat: 
1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang antara lain menegas 

kan tentang kerakyatan yang dipirnpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan; 

2. Undang-undang Dasar 1945. 
pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa 
tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakil 
an Rakyat, 

Dalam Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 29 Juni 1978. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN" RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

No. l 7/DPR-RI/IV/77-78. 
ten tang 

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
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pasal 11 yang rnencntukan bahwa Presidcn rnenyatakan pcrang, 
rnernbuat perdamaian dan pcrjanjian dengan negara lain dcngan 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
pasal 21 a yat ( 1) yang men en tukan bahwa Anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat berhak rnengajukan Rancangan 
Undang-undang, 
pasal 22 avat (2) yang mcnen tuk an bahwa tiap Peraturan 
Pernerintah Pengganti Undang-undang harus mendapat per 
setujuan Dewan Perwak.ilan Rakyat, 
pasal 23 avat (1) yang me ncn tukan bahwa Anggaran Pendapat 
an dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan Undang 
undang, 
pasal 23 ayat (5) yang mcnentukan bahwa Hasil Pemeriksaan 
Tanunan Bahan Perncriksa Keuangan hams diberitahukan 
kep ada Dewan Perwakilan Rakyat; 

3. a. Ketctapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/tvlPR/1978 
tcntang Pedornan Penghavatan dan Pengamalan Pancasila 
( E kap rase tia Pan cakars a) ; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978 
tentang Kedudukan dan Hubungan Tata kerja Lembaga Tcr 
tinggi Negara clengan/atau antar Lcmbaga-lembaga Tinggi 
Negara; 

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Xo. 1V/~,1PR/1978 
ten tang Garis-garis Besar llaluan Negara; 

cl. Ketet apan Majelis Permu syawaratan Rakyat~ o. VII/.\'IPR/ 19 7 8 
ten tang Pemilihan Um um; 

e. Ke tetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat No. VIII/MPR/- 
1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewcnang kepada Pre 
siden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam 
rangka Pengsuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional; 

f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VU/MPR/1973 
tcntang Kcadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik 
Indonesia Berhalangan. 

4. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umurn, 
sebagaimana telah dirubah clan ditambah dengan Uridang-undang 
Ko. 4 tahun 1975, dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan ~1IPR, DPR dan DPRD, sebagaimana telah 
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Kedua : 
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib pasal-pasal 10 ayat (I), 12 ayat (3), 14 ayat (1), 15 ayat (I), 

Pertama : 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran yang me 
rupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. 

l. Mencabu t : 
a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

No. 2/DPR-RI/II/77-78 tentang Pengesahan Peraturan Tata 
Tertib Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia; 

b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
No. 6/DPR-Rl/II/77-78 tentang Pasal-pasal Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
mengatur tentang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

2. Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA. 

MEMUTUSKAN: 

Memperhatikan : 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada tanggal 
29 Juni 1978. 

dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 t.ahun 1975; 

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 4:/ 
DPR-RI/11/77-78 tentang Pernbentukan Panitia Khusus Penyusun 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia, dengan segala perubahan dan tambahannya. 
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DARYATMO 

ttd. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDO:\'ESIA 

KE TUA, 

Jakarta 
29 Juni 1978 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

KeJima: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1978. 

Keernpat : 
Pelaksanaan penyempumaan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
Kedua dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diktum 
Ketiga ditugaskan kepada Panitia Khusus Pcnyusun Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Ketiga: 
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib pasal-pasal 9 ayat ( 1 ), 111 ayat (2), 116, 117 dan 118 akan 
disesuaikan dengan hasil pcnyempurnaan sebagaimana dimaksud 
dalam dikturn Kedua. 

20 ayat (2), 24 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) dan (4), 76 ayat 
(1) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat (1), yang 
diambil dari pasal-pasal 11 ayat (1), 13 ayat (3), 15 ayat (1), 
16 ayat (1), 21 ayat (2), 25 ayat (1), 28 ayat (3), 35 ayat (3) dan 
(4),-53 ayat (1) huruf c, 99, 100, 101, 116 ayat (1) dan 127 ayat 
(1) Peraturan Tata Tertib Sementara, serta pasal-pasal 8 huruf f, 
dan 56 dan Bab XIV adalah ketentuan-kctentuan yang masih 
bersifat sernentara dan akan diusahakan agar dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya disernpumakan schingga menjadi kctcntuan 
yang bersifat tc tap. 



419 

Pasal 3. 
(1) DPR beranggotakan 460 (empat ratus enam puluh) orang, 

terdiri atas anggota Golongan Politik clan Golongan Karya, yang me· 
ngelompokkan diri dalam Fraksi-fraksi, 

Susunan 

Pasal 2. 
DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 
IIl/MPR/1978 dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan 
Demokrasi Pancasila, 

Kedudukan 

BAB II. 
KEDUDUKANJSUSUNAN,WEWENANG 

DAN TUGAS DPR 

Pasal 1. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan 

Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan singkatan DPR ialah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang Dasar 1945, yang keanggotaannya direawkan 
pada tanggal 1 Oktober 1977. 

(2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang 
undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. · 

(3) Anggot.a DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat 
sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 
dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan ke 
pentingan rakyat. 

BAB I. 
KETENTUAN UMUM 

(Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
No. 17/DPR-RI/IV/77-78 tanggal 29 Juni 1978) 

PERATiiRAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBUK INDONESIA 
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Pasal 5. 
Anggota DPR harus tetap mernenuhi persyaratan keanggotaan 

DPR sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang 
berlaku. 

BAB III. 
KEANGGOT AAN DPR 

Pasal 4. 
(1) Wewenang dan tugas DPR a<lalah : 

a. bersarna-sama dcngan Prcsiden membentuk Undang-undang; 
b. bersama-sama dengan Presiden mcnctapkan Anggaran Peridapatan 

dan Belanja :\egara; 
c. melakukan pengawasan atas : 

(a) pelaksanaan Undang-undang, 
(b) pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara serta 

pengelolaan keuangan ;\cgara, clan 
(c) kebijaksanaan Perncrintah. 
sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan 
ketetapan Majelis Pcrmusyawaratan Rakyat Rcpublik Indonesia; 

d. mernbahas untuk mcratifikasi dan atau mernbcrikan pcrsetujuan 
atas pemyataan perang, pernbuatan perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain yang dilakukan oleh Prcsiden; 

e. mernbahas hasil perncriksaan atas pcrtanggung jawaban kcuangan 
Negara yang diberitahukan oleh Badan Pcmeriksa Keuangan; 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan olch Kctetapan-ke tetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 
(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, 

DPR dapat mcngadakan konsultasi clan k ordinasi dengan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya, 

Wcwcnang dan Tugas 

(3) DPR mernpunyai scbuah Sekrctariat sebagai unsur pelayanan, 

(2) DPR terdiri atas Fraksi-fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musya 
warah, Komisi-kornisi, Badan Urusan Rurnah Tangga, Badan Kerjasama 
An tar Parlemen clan Panitia-panitia Khusus. 
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PasaJ 8. 
Untuk meJaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pasal 4, DPR mempunyai: 
a. hak meminta keterangan (interpelasi); 
b. hak mengadak.an penyelidikan (angket); 
c. hak mengadakan perubahan(amandemen); 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; 
e, hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentuk.an oleh 

suatu peraturan perundangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Pasal 6. 
Anggota DPR berhenti bersama-sama pada saat Anggota DPR 

hasil Pemilihan Umum berikutnya mengangkat sumpah/janji. 

Pasal 7. 
( 1) Anggota DPR berhenti an tar waktu karena : 

a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR; 
c, tidak memenuhi Iagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5; 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPR; 
e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah 

terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pirnpinan DPR; 
f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, 

Ketua clan Hakirn-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan 
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan 
Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin di 
rangkap, yang diatur dalam peraturan perundangan. 
(2) Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh: 
a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organisasi yang ber 

sangkutan maupun atas pra.karsa Pejabat itu. 
(3) Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPR, 

diresmikan dengan Keputusan Presiden, 
BAB IV. 

HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR 
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Meminta Kcterangan (Intcrpclasi) 
Pasal 10. 

(1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR 
yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada 
DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang sesuatu ke- 
bijaksanaan Pernerintah. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun 
secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para Pengusul, kernudian 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

Pasal 9. 
(1) Sclain h ak-hak DPR scbagaimana dimaksud dalam pasal 8, 

Anggota DPR mempunyai : 
a. hak mengajukan pertanyaan ; 
b. hak protokoler clan hak keuangan/administra:tif. 

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena 
pernyataannya dalam rapat-rapat DP R, baik terbuka maupun ter 
tutup yang diajukan sccara Iisan atau tcrtulis, kccuali jika mereka 
mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalarn rapat tertutup dengan 
memperhatikan ketentuan scbagaimana dimaksud da1am ayat (3) 
pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ke tentuan mengcnai peng 
umurnan rahasia Negara scbagaimana diatur dalam peraturan pcr 
undangan yang berlaku, 

(3) 
a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR harus sesuai dengan 

ketentuan Un<lang-undang yang mengatur tcntang tiridakan ke 
polisian terhadap Anggota DPR. 

b. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah : 
(a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; 
(b) merninta keterangan ten tang tin dak pidana; 
(c) penangkapan; 
(d) pen ahanan: 
( e) pcnggeledahan; 
(f) penyitaan, 

c. Dalam pelaksanaan tindakan kepo'lisian harus diperhatikan ke 
dudukan protokoler Anggota DPR scsuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
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Pasal 13. 
(1) Apabila usul pennintaan keterangan kepada Presiden tersebut 

disetujui sebagai permintaan keterangan DPR, maka Pimpinan DPR 
mengirimkannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk 
memberikan keterangan, 

(2) Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( l) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempat- 

PasaI 12. 
(1) Selama suatu usul permintaan keterangan belum diputuskan 

menjadi permintaan keterangan DPR, para Pengusul berhak meng 
ajukan perubahan atau rnenariknya kembali, 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
harus ditanda-tangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan 
tertulis kepada Pirnpinan DPR, yang kernudian membagikannya kepada 
para Anggota. 

(3) Apabila jumlah penanda-tanganan suatu usul permintaan 
keterangan yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata 
menjadi kurang dari 30 (tiga puluh) orang Anggota maka harus di 
adakan penambahan penanda- tanganan hingga jumlahnya rnenjadi 
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota dan yang tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Persidang 
an ketentuan mi tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi 
gugur. 

Pasal 11. 
( 1) Dalam Rap at Paripuma berikutnya Ketua Rapat memberi 

tahukan kepada para Anggota DPR tentang masuknya usul perminta 
an keterangan kepada Presiden. Usul tersebut kemudian dibagikan 
kepada para Anggota. 

(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk me 
nentukan waktu bilamana usul pennintaan keterangan itu dibicarakan 
dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberi kesempatan 
untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut, 

( 3) Dalam suatu Rap at Paripurna para Pengusul memberikan 
penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan 
itu. Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Presiden 
tersehut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan 
DPR, ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau dalam Rapat Pari 
purna yang lain. 
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Pasal 17. 
Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi untuk 

rnernpelajari usul tersebut, dan wak tu pernbicaraannya dalam Rapat 
Paripurna, 

Pasal 16. 
Usul sebagairnana dimaksud d.alam pasal 15 beserta penjelasan 

penjelasan dan rancangan biaya, dibagikan kepada para Anggota dan 
dikirimkan kepada Presiden. 

\kngadakan Penyelidikan (Angket) 

Pasal 15. 
( 1) Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sejumlah Anggota 

yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk 
mengadakan penyelidikan mcngenai sesuatu hal. 

(2) Usul sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini, hams 
dinyatakan dalam suatu perumusa.n yang mernuat isi yang jelas ten tang 
hal yang harus diselidiki dcngan disertai penjelasan dan rancangan 
jumlah biaya, 

(3) Usul itu setelah ditanda-tangani olch para Pengusul disarnpaikan 
kepada Pimpinan DPR. 

an. 

Pasal 14. 
( 1) A tas usul sekurang-kurangnya 3 0 ( tiga puluh) orang Anggota 

DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan 
pendapatnya terhadap jawaban Prcsidcn tersebut. 

(2) Un tuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, dapat diajukan usul pernyataan peridapat, yang diselesaikan me 
nurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

(3) Jika sarnpai waktu penutupan :-Vlasa Sidang yang bersangkutan 
temyata ti<lak ada usul pernyataan pendapat yang yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam avat ( 1) pas al ini, maka pembicaraan 
mengenai permin taan kcterangan kepada Presidcn terse but dinyatakan 
selesai dalam Rapat Paripuma penutupan Masa Sidang yang bersangkut- 

an kepada Pengusul maupun Anggota Iainnya untuk mengemukakan 
pendapatnya. 

(3) Atas pendapat para Pengusul dan atau Anggota lainnva sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Presiden memberikan jawab 
annya. 
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Pasal 21. 
(1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus Penyelidik 

an mernberikan laporan tertulis kepada DPR. Laporan itu dibagikan 
kepada para Anggota dan kemudian dibicarakan dalam Rapat Pari- 

Pasal 20. 
( 1) Panitia Khusus Pen yelidikan harus memberikan laporan ter 

tulis berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali kepada Pimpinan DPR. 
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan dikirimkan . 
kepada Presiden. . 

(2) Atas usul 10 (sepuluh) orang Anggota DPR laporan berkala 
itu dapat dibicarakan dalam rapat DPR kecuali kalau DPR menentukan 
lain. 

Pasal 19~ 
(1) Apabila DPR rnemutuskan menyetujui usul mengadakan penye 

lidikan, DPR mernbentuk suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang 
beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. 

(2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan · 
juga masa kerja dan biaya Panitia Khusus Penyelidikan, 

(3) Atas permintaan Panitia Khusus Penyelidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masa kerjanya dapat diperpanjang 
atau diperpendek oleh DPR 

Pasal 18. 
(1) Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai 

suatu hal belum disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak untuk 
mengadakan perubahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
harus ditanda-tangani oleh sernua Pengusul dan disampaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan DPR yang kernudian membagikannya kepada 
para Anggota dan mengirimkannya kepada Presiden. 

(3) Apabila jumlah penanda-tanganan suatu usul untuk mengada 
kan penyelidikan mengenai sesuatu hal yang belum dibicarakan dalam 
Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) pasal 15, maka harus diadakan penamhahan 
penanda- tanganan hingga jumlahnya rnencukupi, Apabila sampai 
dua kali Masa Persidangan jumlah penanda tanganan yang diperlukan 
tidak dapat dipenuhi, maka usul itu menjadi gugur. 
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Pasal 25. 
Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan kepada 

para Anggota clan dikirimkan kcpada Prcsiden. 

Merigajukan Pernyataan Pcndapat 

Pasal 24. 
( 1) Sekurang-kurangnya 30 ( tiga puluh] orang Anggota yang tidak 

hanva tcrdiri dari satu Fraksi dapat rncngajukan sesuatu usul pemyata 
an pendapat dalam ben tuk memorandum, rcsolusi atau mosi, baik 
)'ang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun 
yang me mpurryui maksud terscndiri. 

(2) Usul pernyataan pcndapat tcrscbut serta penjclasannya di 
sampaikan secara tertulis kcpada Pimpinan DPR. 

(3) Dalam Rapat Paripurn a y<mg beriku t Ketua Rapat mcmber i 
tahukan kepada para Anggota ten tang masuknya usu l tersebut. 

Pasal 23. 
Pernbahasan pernbahan dalarn Komisi/Gabungan Komisi/Panitia 

Khusus dilakukan se cara musyawarah un tuk mu lakat. Jika tcrpaksa 
diambil kcputusan berdasarkan suara tcrbanyak, mak a yang dilaku 
kan pcmungutan suara adalah tcrhadap rumusan baru basil pendekat 
an dalam musvawarah. 

Mcngadakan Peru bah an ( Amandcmen) 

Pasal 22. 
(1) Para A.nggota DPR dapai rncngajuk an usul perubahan atas 

usul suatu Rancangan L:ndang-undang. 
(2) Pokok-pokok usu! peruhahan dikcnrnkakan dalam I'eman 

dangan Umum pada pcrnb icaraan tingkat II. 
( 3) C sul pcrubahan disamp aikan olch Anggota clalam pcmbicara 

an tingkat III, untuk dibahas dan dia mb il keputusan. 

puma untuk mcngarnbil kcpu tusan akhir, kccuali kalau Rapat Pari 
puma itu menen tukan lain. 

(2) Kcputusan akhir a tas laporan Panitia Khusus Penyclidikan 
tcrsebut disamp aik an kcpada Prcsidcn. 

(3) Panitia Kbusus Pcnyelidikan dibubarkan olch DPR sc tclah 
tugasnya dinyatakan sclcsa], 
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Pasal 27. 
(1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, rnaka pembicara 

an lebih lanjut mengenai usul pemyataan pendapat tersebut dapat 
dilakukan dalam pembicaraan tingkat III. 

(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1} pasal ini dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat 
(Hearing) dan atau Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) 
dengan pihak yang dipandang perlu, terrnasuk Pengusul, 

Pasal 28. 
( 1) Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh 

DPR, para Pengusul oerhak mengajukan perubahan atau menariknya 
kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan 

Pasal 26. 
( 1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat di 

lakukan dalam 4 {empat) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 115. 

(2) Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk membicarakan 
usul pemyataan pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna, 

(3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
pasal ini, yang merupakan pembicaraan tingkat I, para Pengusul diberi 
kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan 
pendapat tersebut, 

(4) Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan 
para Pengusul, kepada Anggota lain diberi kesempatan untuk rnem 
berikan pemandangannya dan kepada Presiden untuk menyatakan 
pendapatn ya. Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas peman 
dangan para Anggota serta pendapat Presiden tersebut. 

(5) Jika Rapat Paripuma memandang perlu, maka dapat diberikan 
kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan peman 
dangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya dan 
kepada Pengusul untuk memberikan jawaban atas pemandangan para 
Anggota dan pendapat Presiden tersebut. 

{6) Setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dan (5) pasal ini selesai, maka Rapat Paripuma menentukan tindak 
lanjut penyelesaiannya, 
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Pasal 30. 
(1) Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh 

sungguh melanggar Haluan Negara, rnak a DPR menyampaikan pemyata 
an peridapat untuk mengingatkan Presiden (memorandum). 

(2) Tata cara pengajuan usul pcrnyataa.n pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pas al ini scrta penyelesaiannya, mengiku ti 
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

( 3) Pelaksanaan selanju tnya daripada keten tuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Mengajukan/Menganjurkan Seseorang, Jika 
Ditentukan Oleh Suatu Peraturan Perundangan 

Pasal 31. 
( 1) Apabila suatu peraturan perundangan men en tukan agar DPR 

mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka 
Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicara 
kan dan kemudian memberikan pertimbangannya. 

(2) Galon ya.ng diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya berjurnlah 2 (dua) kali dari 
jabatan yang akan diisi, kecuali apabila peraturan perundangan me 
nentukan lain. 

(3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan 
pertimbangan Badan Musyawarah, 

tertulis kepada Pimpinan DPR yang kernudian membagikannya kepada 
para Anggota, clan mcngirimk annva kepada Prcsiden. 

( 3) Apabila jumlah penandatangan suatu mu! pernyataan pcndapat 
yang bclurn mernasuki pernbicaraan tingkat I ternyata mcnjadi kurang 
dari 3 0 ( tiga puluh ), maka harus diadakan penamb ahan pcnandatangan 
sehingga jurnlahnya sekurang-kurangnya mcnjadi 30 (tiga puluh) orang, 
yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, Apabila sarnpai 2 ( dua) 
kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenuhi, rnaka usul yang bcrsangkutan rnenjadi gugur. 

Pasal 29. 
Setelah pembicaraan tingkat III selesai, rna.ka pernbicaraan diakhiri 

dcngan tingkat IV, dirnana DPR mengambil keputusan untuk menye 
tujui atau menolak usu! pernyataan pendapat tersebut, 
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Pasal 35. 
( 1) Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, 
maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan, 

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut dijawab 
dengan lisan, 

(3) Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Penanya dalam 
rapat yang ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan 
singkat penjelasan tentang pertanyaannya supaya Presiden dapat mem 
berikan keterangan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di 
dalam pertanyaan itu. 

Mengajukan Pertanyaan 
Pasal 34. 

{ 1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun bersama 
sama dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden. 

(2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas dan 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

(3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksinya dan 
atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta penjelasan tentang per· 
tanyaan tersebut. 

( 4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu kepada 
Presiden dengan disertai permintaan agar supaya mendapat jawaban 
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membagikan pertanyaan 
tersebut kepada para Anggota. 

(5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak 
dapat diumumkan. 

Pasal 32. 
Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara tertulis 

kepada Presiden, 
Mengajukan Rancangan Undang-undang 

U sul Inisiatif 

Pasal 33. 
Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul 

Inisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII. 
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Tu gas 

Pasal 39. 
( 1) Fraksi bertugas merientukan dan mengatur sepenuhnya segala 

sesuatu yang mcnyangkut urusan masing-masing Fraksi. 
(2) Fraksi bertugas mcningkatkan kemampuan, efektifitas dan 

efisiensi kerja para Anggota dalam mclaksanakan tugasnya, yang tcr 
cerrnin dalam setiap kegiatan DPR. 

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan 
sarana yang rnernadai, dan anggaran mcnurut perimbangan jumlah 
Anggota masing-rnasing fraksi. 

Pasal 38. 
( 1) DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik dan Golongan 

Karya sesuai dcngan Undang-undang No. 16 tahun 1969 juncto 
Undang-undang No. 5 tahun 1975, membentuk 4 (empat) Fraksi, ialah : 

Fraksi ABRI, 
Fraksi Karya Pcmbangunan, 
Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia, dan 
Fraksi Persatuan Pcmbangunan, disingkat F raksi Persa tuan. 
(2) Se tiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu Fraksi. 

Susunan 

Ke<ludukan 

Pasal 3 7. 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas 

kekuatan-kck uatan sosial dan politik, clan mencerrninkan susunan 
golongan dalam masyaraka t. 

BAB V. 
FRAKSI 

Kedudukan Protokokr Dan 
Hak Keuang-an/ Adrninistratif 

Pasal 36. 
Kedudukan protokolcr dan hak kcuangan/administratif bagi 

Pimpinan dan Anggota DPR diatur scsuai dcngan ke tentuan peraturan 
perundarrgan yang berlaku. 
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Tu gas 
Pasal 42 

( 1) Tugas Pimpinan DPR adalah : 
a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 

Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada 
Rapat Paripuma; 

b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR yang dalam 
pelaksanaannya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan 
Sekretariat DPR; 

c. rnemimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata 
Tertib ini serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam 
rap at; 

d. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajib- 
annya; 

e. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan; 
f. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu; 
g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, 

antara lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat 
.DPR. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini. Pimpinan DPR bertanggung jawab kepada DPR. 

Pasal 41. 
Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang 

Wakil Ketua, 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 40. 

(1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan 
satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan 
Fraksi-fraksi, 

(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan 
DPR. 

BAB VI 
PIMPINAN DPR 
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(1) 
a. Selarna Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk 

semeritara waktu dip impin olen Anggota yang tertua usianya 
dan dibantu Anggota yang terrnuda usianya, yang disebut Pimpin 
an Semen tara Musyawarah. 

b. Dalam hal Anggota yang tertua clan atau yang termuda usianya 
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan, maka 
sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang 
termuda usianya di antara yang hadir. 
(2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR. 
(3) Calon Ketua/Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam 

satu paket, 
( 4) Setiap usul paket harus didukung sediki t-dikitnya oleh 3 0 

(tiga puluh) orang Anggota DPR. 
(5) Usu] paket tersebut disampaik an kepada Pimpinan Sementara 

Musyawarah secara tertulis dengan disertai daftar tanda tangan para 
Pengusul. 

(6) Kepada para Pengusul diberikan kesernpatan untuk mengernu 
kakan penjelasan atas usulnya melalui jurubicara masing-rnasing. 

(7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan 
musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan 
secara bulat. 

(8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai 
mufakat, sedangkan jumlah penandatangan pada satu usul paket atau 
pada paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara 
terbanyak sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, 
maka Pimpinan Sernentara Musyawarah menetapkan paket dengan 
pendukung suara terbanyak mcnjadi keputusan DPR. 

Cara Pernilihan 

Pasal 44. 

Pasal 43. 
( 1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas pen uh di DPR. 
(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilaksanakan 

oleh Wakil-wakil Ketua. 
(3) Dalam hal memimpin suatu rapat, apabila Ketua clan Wakil 

wakil Ketua berhalangan, maka rapat itu dipimpin oleh Anggota DPR 
yang tertua usianya di antara yang hadir. 
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Susunan 
Pasal 48. 

(1) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR. 
(2) Badan Musyawarah beranggotakan 66 (enam puluh enam) 

orang, dengan perincian : 
Fraksi ABRI : 11 (sebelah) orang; 
Fraksi Karya Pembangunan: 37 (tiga puluh tujuh) orang; 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia: 4 (empat) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan: 14 (empat belas) orang. ~ 

Kedudukan 
Pasal 47. 

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat keleng 
kapan DPR yang bersifat tetap. 

BAB VII 
· BAf)AN MUSY AWARAH 

Pasal 46. 
Apabila terjadi Iowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, 

maka DPR secepatnya mengadakan pemilihan .untuk mengisi lowongan 
tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musya 
warah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal 40. 

Pasal 45. 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-wakil Ketua 

diambil sumpah menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh 
Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripuma DPR. 

(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalatn ayat (1) 
pasal ini adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan 
yang berlaku. 

(9) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan 
berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV. 

( 10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Semen 
tara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR 
yang terpilih, 



434 

Pasal 50. 
( 1) Rap at Badan Musyawarah untuk mcnentukan acara DPR 

dap at mengundang Ketua alat kelcngkapan DPR lainnya atau yang me 
wakilinya clan atau Anggota DPR yang dipandang pe rlu oleh Badan 
Musyawarah; mcreka yang diundang itu mcmpunyai hak bicara, 

( 2) Apabila dalam Masa Rescs ada rnasalah vanz menvangkut 
.1 D , l 

we\vernmg clan tugas DPR dianggap prinsipiil clan perlu scgera diambil 
keputusan, maka Pirnpinan Badan Musyawarah sccepatnya memanggil 
Badan Musyawarah untuk mengaclakan rapat. 

(S-) Pengambilan kcputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Dab XV, clan apabila dalarn penghitungan 
suara terdapat lebih dari satu pendapat yang mcmpunyai pendukung 

Rapat clan Pengamhilan Kcp u tusan 

Tugas 

Pasal 49. 
Tugas Badan Musyawarah adalah : 

a. mcnetapkan acara DPR un tuk satu Tahun Si dang a tau satu Masa 
Persidangan atau sebagian dari su atu Masa Sidang, dan mcnetapkan 
ancar-ancar waktu penvelcsaian suatu Rancangan Undang-undang, 
dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurria untuk mengubahnya; 

b. mcmbcrikan pedoman ser ta pcrtimbangan kcpada Pimpiuan DPR 
dalam mencntukan garis kebijaksanaan yang mcnyangkut pclaksana- 
311 wewenang dan tugas DPR; 

c. menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR; 
d. menetapk an pukok kcbijaksanaan k crjasama an tar Parlcrnen; 
c. melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada Badan 

Musy awarah. 

(3) Badan Musyawarah rncmpunyai :\nggota Pcngganti sebanyak 
3 3 ( tiga puluh tiga) orang, dengan perincian : 

Fraksi ABRI : () (enam) orang, 
Fraksi Karya Pcrnbangunan : 18 (delapan bclas) orang, 
Fraksi Par tai Demokrasi Indonesia: 2 (dua) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pernbangunan : 7 [tuju h] orang, 
(4) Anggota Pengganti Badan Xlusvawarah menggan tikan kcduduk 

an Anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang bcrhalangan. 
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Susunan 
Pasal 52. 

( 1) J umlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetap 
kan oleh DPR dengan surat keputusan tersendiri, 

(2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 53. 
(1) Setiap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan DPR, hams 

menjadi Anggota salah satu Komisi. 
(2) Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkan komposisi 

keanggotaan Komisi menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap 
Fraksi. 

(3) Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup 
yang bukan Komisinya, dengan terlebih dahulu memberitahukan 
kepada Ketua Rapat. 

(4) Penggantian antar waktu Anggota Komisi dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap. 

Pasal 54. 
(1) Pimpinan Kornisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang 

bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi, 
(2) Pimpinan Kornisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) 

orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap 
pennulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Kornisi diatur 
sendiri berdasarkan tugas Komisi. 

Kedudukan 
Pasal 51. 

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR 
yang bersifat tetap. 

BAB VIII 
KOMISI 

yang sama jurnlahnya, maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan 
keputusan akhir. 
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Tug as 
Pasal 55. 

( 1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah : 
mengadakan pcmbahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan 
Rancangan Undang-undang yang termasuk ruang Iingkup tugasnya, 
scsuai dengan ke tentu an yang diatur dalarn Bab XIII. 

(2) Di bidang anggaran, tugas Kornisi adalah : 
a. mcngadak an pcrnbicaraan pendahuluan rnengcnai penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang ter 
masu k mang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pcmerin tah; 

b. mengadaka.n pembanasan clan pengajuan usul penyernpurnaan 
Rancangan Anggaran Pcn dapatan clan Belanja ::\egara yang ter 
masuk ntang lingkup tugasnya bcrsarna-sama dcngan Pemerintah: 

c. mcngadakan pernbahasan atas Iaporan Keuangan Negara clan pelak 
san aan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara yang termasuk 
ruang lingkup tugasnya; 

d. mcmberik an bahan pernikiran k cpada Komisi Anggaran Pcndapat 
an dan Belanj a l\egara ten tang has ii pembicaraan pendahuluan 
sebagairnana dimaksud pada huruf a dun hasil pcmbahasan sebagai 
maria dimaksud p ada huruf b dan c ayat ini. 
( 3) Di bida.ng pcnga·wasan, tu gas Kornisi adalah : 

a. melakukan pengaw<tsan terhadap pclaksanaan Undang-uncJang, 
tcrmasuk Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara, serta peratur 
an pelaksanaannya yang tcrrnasuk ruang lingkup tugasnya; 

b. mclakukan penga•vasan tcrh adap pelaksanaan Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBH::\") yang terrnasuk ruang lingkup tugasnya; 

c. menampung suara rak yat, terrnasuk surat-sur at masuk, mengenai 
hal yaJ1g terrnasuk ruang lingkup tugasnya. 
(4) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagairnana dimaksud dalarn 

ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Kornisi <lapat: 

(4) Ap abila dalam rap at Pimpirian Kcrnisi ada Anggota Pimpin 
an yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh Anggota 
Fraksinya dalam Komisi yang bersangkutan. 

( 5) Pcnggan tian an tar waktu Anggota Pimpinan Komisi dilakukan 
dengan memperhatikan ketcntuan sebagaimana dirnaksud dalam ayat 
(1) dan (2) pasal ini, apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan 
tetap. 
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a. mengadakan Rapat Kerja dengan President yang dapat diwakili 
oleh Menteri; 

b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat 
Pemerintah yang mewakili Instansinya; 

c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Urnum (Public Hearing), 
baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; 

d. mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipan 
dang perlu, yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah di 
laporkan kepada DPR dalam Rapat Paripuma untuk ditentukan 
tindak lanjutnya; 

e. mengikuti dengan seksama serta mengadakan penyelidikan terhadap 
peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi baik 
di dalam maupun di luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugas 
nya; 

f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada 
pihak lain; 

g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) 
apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang me 
wakili Instansinya, yang tidak termasuk ruang Iingkup tugas Komisi 
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal 
52 atas persetujuan Pimpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang 
menyangkut beberapa komisi; 

1. membentuk Panitia Kerja; 
j. melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau Badan 

Musyawarah; 
k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang 

perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 
(5) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pen 

dapat Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b dan c 
pasal ini tidak holeh dilakukan di luar gedung DPR, kecuali dengan 
persetujuan Pimpinan DPR. 

(6) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf 
d pasal ini tidak boleh dilakukan dalam Masa Sidang, kecuali dengan 
persetujuan Badan Musyawarah. 

(7) Kornisi menentukan tindak lanjut dari basil pelaksanaan tugas 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal 
ini, terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden, 
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a. menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Kornisi lain 
nya dengan pihak Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam rneng 
adakan pcrnb icaraan peridahuluan dengan Pcmerinrah dalam rangka 
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. mernberik an pendapat kepada DPR mengenai Rancangan Undang 
undang tentang Anggaran Pendapatan clan Bclanja Negara scrta 
No ta Keuangannya yang disampaikan oleh Presidcn kepada DPR, 
dalam Rap at Paripurna; 

c. menampung clan membicarakan scrnua bahan mengenai Rancangan 
Undang-undang tentang Anggaran Peridapatan clan Belanja Xegara 
scrta Nata Kcuangannya yang diperolch dari : 

Pcmandangan Umum para Anggota DPR clan jawaban Pemcrin 
tah; 
saran clan penclapat Badan Musyawarah, 
saran dan pcndapat masing-masing Kornisi, serta 
saran dan pcndapat masing-masing Fraksi; 

d. mengikuti perkembangan clan mengawasi pelaksanaan kebijaksana 
an pengclolaan Keuangan l\"egara pada kcseluruhannya; 

e. mernbahas hcrsama dengan Pcrnerin tah tentang perkiraan Tambah 
an clan Perubahan atas Anggaran Pcnd apatan dan Bclanja Negara 
yang scdang bcrjalan, setelah rnempero1ch gambaran ten tang pclak 
sanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Xcgara Tahun Anggaran 
yang sedang berjalan; 

f. mernbahas clan mcngajukan peridapat terhadap Rancangan Undang 
undang ten tang 'I'ambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapat 
an dan Belanja ::\egara yang disampaikan olch Presidcn kcpada 
DPR; 

g. membahas Rancangan Cndang-undang tentang Perhitungan Anggar 
an serta membcrik an pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Pari 
puma; 

h. mernberik an pendapatnya mcngen ai Hasil Pemeriksaan Tahunan 
Badan Pcmeriksa Keuangan kepada DPR untuk ditentukan tindak 
lanjutnya. 

Pasal 56. 
Disamping tugas scbagairnana dimaksud dalam pasal 55, khusus 

Komisi Anggaran Pcridapatan dan Belanja \"cgara, yang selanjutnya 
disebut dengan singkatan APBN, bertugas pula : 
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an: 
Fraksi ABRI 6 (enam) orang 
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapan belas) orang, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 (dua) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang. 

(2) BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuh 
belas] orang dengan perincian: 
Fraksi ABRI 3 (tiga) orang, 
Fraksi Karya Pemhangunan 9 (sembilan) orang, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 1 (satu) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 4 {empat) orang. 

(3) Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Anggota 
BURT dari Fraksin ya yang berhalangan, 

(4) Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan Tahun 
Sidang dan tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan 
Komisi. 

(5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
Pasal 59 

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang ber 
sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi, 

(2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang 
Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BURT pada setiap per 
mulaan Tahun Sidang dlam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT diatur sendiri 
berdasarkan tugas BURT. 

Pasal 58 
_ ( 1) BURT beranggotakan 3 3 ( tigapuluh tiga) orang dengan perinci- 

Susu.nan 

Kedudukan 

Pasal 57. . . 
Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut derigan 

singkatan BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. · 

BAB IX 
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 
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(2) Sckrctariat DPR harus memberik an pcnjelasan clan data mengc 
nai hal-hal yang diperluk an uleh BURT. 

(3) Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini, BURT bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR. 

( 4) BURT membcrikan laporan ter tulis sekurang-kurangnya sck ali 
dalam satu Tahun Si<lang k epada Pimpinan DPR untuk disampaikan 
kepada Badan Musyawarah clan dibagikan kepada para Anggota DPR. 

d. mclaksanakan hal-hal lain yang bcrhubungan dcngan masalah kc 
rumahtanggan dan kescjahtcraan yang ditugaskan uleh Pimpinan 
DPR dan atau Badan Musy awarah, tcrrnasuk mclakukan studi per 
bandingan yang dipandang pcrlu. 

c. mernb an tu Pimpinan DPR scbagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) 
huruf b pasal 42 dan sesuai pula dengan pokok kcbijaksanaan yang 
telah ditctapkan oleh Badan Musyawarah, dalarn hal: 
(a) menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR, 
(b} merielit i clan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja 

DPR yang penyusunannya disiapkan olch Sckrctariat DPR, 
(c) mcngawasi proses pcnyelcsaian Rancangan Anggaran Belanja 

DPR selanjutnya, 
(d) mengawasi pelaksanaan dan pengclolaan Anggaran Belanja DPR; 

I 0 

b. atas nama Pimpinan DPR mclakuk anpcngawasan terhadap pelak 
sanaan rugas dan ke taralaksanaan Sckrctar iat DPR sert a hal-hal 
lain yang berhubungan de ngan kerumahtanggan DPR, baik atas 
pcnugasan olch Pimpinan DPR dan atau Badan Musvawarah rnau 
pun atas prakarsa sendiri; 

(1) Tugas BURT adalah: 
a. mcmbantu Pimpinan DPR dalam mcnentukan kcbijaksanaan pc 

laksanuan kcrumahtanggan DPR sert a kescjahteraan Anggota DPR 
dan Pegawai Sekretariat DPR; 

T u g a s 

Pasal 60 
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Tug as 

, . , ~asal ~.4: . 
(1) Sesuai dengan pok2k.,k.eb~*s.ilJiaan yang ditetapkan oleh Badan 

Musyawarah, BKSAP bertugas: ··· · · · ' · ' ' .. - 
a. menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan 

kerjasama antara DPR dengan.Parlemen negara lai,n,baik secara bila 
teral maupun secara multilateral; 

b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan 

Pasal 62 
(1) BKSAP beranggotakan 35 (tigapuluh lima) orang dengan 

perincian: 
Fraksi ABRI 6 (enam) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan 18 ( delapan belas) orang, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 (empat} orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang. 

(2) Keanggotaan BK.SAP ditetapkan pada setiap permulaan Tahun 
Sidang. 

(3) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
Pasal 63 

( 1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan yang her· 
sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi, 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) 
orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP pada se 
tiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur sen 
diri berdasarkan tugas BKSAP. 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 61 

Badan Kerjasama Antar Parlernen, yang selanjutnya disebut dengan 
singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. 

BAB X 
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN 



442 

(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan me 
rupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh 
alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja, 

Kedudukan 
Pasal 66 

( 1) DPR dan a tau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu 
dapat membentuk Panitia yang bersifat sernen tara. 

BAB XI 
PAN I TIA 

Pasal 65 
( 1) Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang di 

tetapkan oleh Badan Musyawarah, mernberikan garis kebijaksanaan 
kerjasama an tar Parlemen kepada Pimpinan BKSAP. 

(2) BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksanaan kerjasama 
antar Parlemen, juga dapat melaksanakan hubungan dengan luar negeri 
atas narna DPR berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya 
oleh Badan Musyawarah. · 

mengolah serta mengembangkan hasil kunjungannya; 
c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dcngan kunjungan 

delegasi Parlcmen negara lain yang menjadi tarnu DPR; 
d. mernb erikan saran dan usul k epada Pimpinan DPR tentang masalah 

kerjasama an tar Parlemen; 
e. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang ber 

hubungan dcngan Parleme negara lain. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam avat 

(1) pasal ini clan avat (2) pasal 65, BKSAP bertanggungjawab kepada 
DPR. 

(3) BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada Rapat 
Paripurna DPR. 

(4) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan Musyawarah 
sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang ser ta membagikan 
nya kepada para Anggota DPR. 
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Pasal 69 
{l) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan 

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh al.at kelengkapan 
DPR yang membentuknya, 

(2) Tatacara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan 
DPR yang membentuknya. 

(3) Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat kelengkapan DPR 
yang memben tuknya. 

(4) Tindak lanjut basil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat ke 
lengkapan DPR yang membentuknya, 

(5) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang mem 
bentuknya setelah tugasnya dinyatakan selesai, 

Tug as 
Pasal 68 

(1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan 
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR. 

(2) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR. 
( 3) DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus, 
(4) Ketentuan yang berlaku bagi Komisi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) pasal 55, berlaku pula bagi Panitia Khusus, 
(5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyata 

kan selesai, 

Susanan 
Pasal 67 

( 1) Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (Iima] orang Ang 
gota DPR yang mencerminkan Fraksi-Fraksi, dan apabia dipandang 
perlu dapat ditetapkan Anggota Pengganti. 

(2) Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua 
yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia setelah mendengar pendapat 
Fraksi-Fraksi, 

(3) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedangkan 
Panitia Kerja dapat pula dibantu oleh sebuah Sekretariat apabila dipan 
dang perlu, 
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Pasal 70 
(1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan di 

akhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. 
Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pernbukaan 

Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya, 
(2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan. 
(3) Tiap-tiap Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa 

Res es. 
(4) Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan ter 

utarna di dalam gedung DPR. 
( 5) Masa Reses adalah masa kcgiatan DPR di luar Masa Sidang, yang 

dilakukan oleh para Anggo ta DPR sccara perorangan a tau berkelompok, 
terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. 

Pasal 71 
(I) Masa Persidangan berikut acara clan jadwalnya dite tapk an oleh 

Badan Musyawarah, dengan memperhatikan agar pembahasan Rancang 
an Undang-undang tentang Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara 
serta No ta Kcuangannya dan Rancangan Unclang-undang tentang Tam 
bahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, 
dapat selesai tepat pada waktunya. 

(2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat 
untuk menet apkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini, maka Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jawal 
tersebut dengan mernpcrhatikan pendapat Pimpinan Fr aksi-Fraksi. 

Pasal 72 
( 1) Pad a hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato 

Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna, Apabila Presiden berha 
langan, maka Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden. 

(2) Dalam Rapat Paripurna pcrtama dari suatu Masa Sidang, Pim 
pinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama meng 
uraikan kegiatan DPR yang akan dilakukan dalarn Masa Sidang yang 
bcrsangkutan. 

(3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpin- 

Ketcntuan Umum 

BAB XII 
PERSIDANGA~ DAN RAPAT-RAPAT DPR 
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Pasal 76 
( 1) Rapat Paripuma Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diada 

kan dalam Masa Reses, apabila: 

J enis-jenis rapat DPR ialah: 
Rapat Paripuma; 
Rapat Paripurna Luar Biasa; 
Rapat Fraksi; 
Rapat Pimpinan DPR; 
Rapat Badan Musyawarah; 
Rapat Kornisi dan Rapat Gabungan Komisi; 
Rapat BURT dan Rapat BKSAP; 
Rapat Panitia; 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing} dan 
Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing). 

Pasal 75 
Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin oleh 

Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan 
wewenang clan tugas DPR. 

Jenis rapat 
PasaJ 74 

an. 

an DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan 
hasil kegiatan DPR dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama 
Masa Sidang yang bersangkutan dan rencana kegiatan yang akan dilaku 
kan dalam Masa Reses berikutnya. 

( 4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari 
suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun 
Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil 
kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan. 

Pasal 73 
(1) Waktu-waktu rapat DPR ialah: 

a. pagi: hari Senin sampai dengan hari Kamis dari puku1 09. 00 sampai 
pukul 14. 00; 

b. malam : hari Sen.in sampai dengan hari Jum'at dari pukul 19.30 
sampai pukul 23.30. 
(2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pasal mi, dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkut- 
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(1) Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan .'vlusya 
warah beser ta Anggota Pcnggantinya yang dipimpin olch Pimpinan 
Badan Musyawarah. 

(2) Rapat seb agaimana dimaksud dalam ayat-.(1) pasal ini, dapat 
berlangsung apabila daf tar hadir tel ah ditandatangani baik oleh Anggota 
maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh 
jumlah Anggota Badan Musyawarah, clan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi. Pasal 80 

( 1) Rap at Kornisi adalah rapa t Anggota Komisi yang dip imp in oleh 
Pimpinan Kornisi. 

(2) Rapat Gabungan Kornisi adalah rapat bersama yang diadakan 
oleh lebih dari satu Kornisi, dihadiri oleh Anggota Komisi-Kornisi yang 
bersangkutan dan dipimpin okh Pimpinan yang dipilih olch rapat 
gabungan itu atau yang ditentukan oleh dan dari Pimpinan Kornisi 
Kornisi yang bersangkutan. 

(3) Rapat sebagaimana dimaksud <lalam ayat (1) dan (2) pasal ini, 
dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangni oleh lebih 
dari separoli jumlah Anggota Kornisi, atau Gabungan Komisi, dan di 
hadiri oleh unsur semua Fraksi, 

(4) Rapat Pimpirian Kornisi at au Rapat Pirnpinan Gabungan Kornisi 
adalah rapat Anggota Pimpinan Kornisi atau Anggota Pimpinan Gabung 
an Kornisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan 
Komisi, 

Pasal 79 

Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpin an DPR yang 
dipimpin oleh Ketua DPR. 

Pasal 7 8 

a. diminta oleh Presiden; atau 
b. dikchcndaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musya 

warah; atau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota 

DPR, dengan persetujuan Badan Musvawarah. 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, Pim 

pinan DPR mengundang Anggota DPR untuk menghadiri Rapat Pari 
purna Luar Biasa tersebut. 

Pasal 77 
Rapat Fraksi aalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pim 

pinan Fraksi. 
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Pasal 82 
( 1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang 

dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus. 
(2) Rapat sebagaimana dimaksud da1am ayat (1) pasal ini, dapat 

berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 
separuh jumlah Anggota Panitia Khusus dan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi, 

(3) Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, 
maka berlakulah ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. 

(4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan 
Panitia Khusus, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus, 

(5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang di 
pimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja. 

Pasal 83 
(1) Rapat Kerja adalah rapat antara Kornisi, Gabungan Komisi atau 

Panitia Khusus dengan pihak Pernerintah, dalam hal ini Presiden dan 
atau Menteri yang ditunjuk untuk mewak.ilinya, atas undangan Pimpin 
an DPR dan dipimpin oleh Pimpinan Kornisi, Pimpinan Gabungan Ko 
misi atau Pimpinan Panitia Khusus. 

PasaJ 81 
(1) a. Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT· beserta Anggota 

Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT. 
b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang dipimpin oleh 

Pimpinan BK.SAP. 
(2) a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, 

dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani 
baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Pengganti yang jum 
lahnya lebih dari separuh jumlah Anggota BURT dan dihadiri 
oleh unsur semua Fraksi, 

b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1} huruf b pasal ini, 
dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 
lebih dari separuh jumlah Anggota BKSAP dan dihadiri oleh 
unsur semua Fraksi, 

(3) Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat 
Anggota Pimpinan Badan yang bersangkutan yang dipimpin oleh 
Ketua Badan terse but. 
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Sifat Rapat 

Pasal 85 
( 1) Rapat Par ipurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, 

Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khusus pada dasarnya b er 
sifat terbuka, tetapi atas keputusan rapat yang bersangkutan atau atas 
keputusan Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan 
bersifat tertutup. 

(2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT clan Rapat Panitia Kerja 
bersifat tertutup. 

(3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnva ber 
sifat tertutun, tetapi atas k epurusan Rapat Badan Musyawarah rapat 
rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat terbuka, 

( 4) Sifat Rap at Fraksi di ten tukan sendiri oleh Fraksi yang ber 
sangkutan. 

(5) Rapat terbuka ialah r apat yang selain dihadiri oleh para Anggota 
DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota DPR, baik diundang mau 
pun tidak. 

(6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanva boleh dihadiri oleh Ang 
gota DPR clan mer eka yang diundang. 

Pasal 86 
(1) Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusulkan untuk di- 

(2) Lridangan scbagaimana dim aksud dalarn ayat ( l) pasal ini, di 
sampaikan kepada Presiden dan atau Mcntcri yang ditunjuk untuk me 
wakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta 
diberikan wak tu secukupnya untuk rnempclajari persoalan itu. 

Pasal 84 
( 1) Rap at Dcngar Peridapat (Hearing) adalah rap at an tara Komisi, 

Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dcngan Pejabat Pcmermtah y<:ng 
me wakili lnstansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas 
permintaan Pejabat yang bcrsangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan 
Kornisi, Pimpinan Gabungan Ko rnisi at au Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Rapat Dengar Pcndapat Umurn (Public Hearing) adalah r apat 
an tara Komisi, Gabungan Kornisi atau Pan itia Khusus dengan perorang 
an, kclompok, o rganisasi a tau badan swas ta, haik atas undangan Pimpin 
an DPR maupun atas perrn in taan yang bcrsangkuran, yang dipirnpin 
oleh Pimpinan Kornisi, Pimpinan Gabungan Kornisi atau Pimpinau Pani 
tia Khusus. 
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Tatacara Rapat 
Pasal 88 

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani 
daftar hadir, 

(2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri, 

Pasal 89 
( 1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka 

rapat, daftar hadir telah ditandatangani oleh Iebih dari separuh jumlah 
Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur sernua Fraksi, maka Ketua 
Rapat membuka rapat, 

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka 
rap at, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum 
dipenuhi, maka Ketua Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling 
lama satu jam. 

nyatakan tertutup oleh Ketua Rapat, pihak Pernerintah dan atau salah 
satu Fraksi, 

(2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara 
guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-Fraksi clan Peng 
usul membicarakan usul sebagaim.ana dimaksud dalam ayat (I) pasal 
ini, 

(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apa.kah usul sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetujui atau ditolak, 

( 4) Dalam hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menyatakan 
rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan 
para Peninjau untuk meninggalkan ruangan rapat, 

Pasal 87 
(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat raha 

sia dan tidak boleh diumumkan, 
(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, 

juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan 
dalam rapat tertutup itu. 

(3) Berhubung dengan sifatnya dan atau karena hal tertentu, maka 
atas usul Pimpinan Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi, 
rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagi 
an dari pembicaraan dalam rapat tertutup itu. 
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Tatacara Merubah Acara Rapat 
Yang Tclah Ditetapkan 

Pasal 93 
( 1) Usu! perubahan mengenai acara yang tclah di tctapk an, baik me 

ngenai perubahan waktu dan at au mengcnai masalah baru yang ingin di 
masukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi, dan alat kelengkap 
an DPR, atau olch pihak Pernerin tah kepada Pimpinan DPR untuk 
segera dibicarakan dalarn rapat Badan Musyawarah. 

(2) Lsul perubahan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
diajukan sccara tertulis dengan menyebutkan masalah dan waktu yang 
diusulkan, selambat-lambatnya dua hari sebclum acara rapat yang ber 
sangku tan dilaksanakan. 

Pasal 91 
(1) Sctclah sernua acara yang telah clitetapkan selesai dibicarakan, 

maka Ketua Rap at menutup rapat, 
(2) Ap abila acara yang telah ditctapk an untuk rapat t crsebu t belurn 

terselcsaik an, scdangkan wak tu rapat sebagaimana dirnaksud dalarn 
p asal 73 telah hahis, maku Kctua Rapa t meuunda penyclesaian acara 
tersebut untuk dibicarakan dalam rapat bcriku tnva, atau rncneruskan 
pen yelesaian acara terse but at as persctujuan rap at. 

(3) Sebelum menutup rapa t , Kerua Rapat mcngcmukakan pokok 
pokok k epu tu san dan atau k esirnpulan yang telah dihasilkan olch rapat, 

Pasal 92 
Apabila Kctua berhalangan, mak a r apat d ipirnp in olch salah seorang 

Wak il Ketua clan apabila Ke tua clan Wakil-Wakil Kctua berhalangan, 
maka rapat dipimpin oleh Anggota yang tcrtua usianya di an tar a yang 
hadir. 

(3) Jika pada akhir waktu pcnundaan, kc tentuan sebagaimana di 
maksud dalam avat ( 1) pasal ini belurn juga dipcnuhi, maka Ketua 
Rapat dapat mcrnbuka rapat, dengan kctentuan bahwa rapat tersebut 
tidak berwenang un tuk mengamb il kcputusan. 

Pasal 90 
( l) Scsudah rnpal dibuk a, Kctua Rapat merninta Sekretaris untuk 

memb eritahukan kepada rapat mengenai surat masuk dan surat ke luar. 
(2) Rapa! dapat membicaraan surat masuk clan surat k e luar ter 

scbut. 
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(1) Sebelum .berbicara, anggota yang akan berbicara mendaftarkan 
nama lebih dahulu, Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksi 
nya, 

(2) Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berhak ikut berbicara, kecuali 
bila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima. 

Pasal 97 
( 1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan 

pendaftaran nama. 
(2) Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan setelah di- 

Pasal 96 

Tatacara Permusyawaratan 
Pasal 95 

(1) Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang termuat dalam Peraturan Tata Tertib ini. 

(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk 
menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan 
duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan pada 
pokok persoalan dan menyimpulkan pembifaraan para Anggota. 

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, maka 
untuk sernentara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pirnpinan 
yang lain. 

(3} Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini kepada Badan Musyawarah. 

(4) Badan Musyawarah mernhicarakan dan mengambil keputusan 
terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) 
pasal ini, 

( 5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rap at, 
maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
pasal 71. 

Pasal 94 
( 1) Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR atau Fraksi 

dapat mengajukan usul perubahan acara Rapat Paripurna yang sedang 
berlangsung, 

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap 
.usul perubahan acara itu. 
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Pasal 100 
( 1) Seo rang p embicara tidak diperkcnankan men yimpang dari 

pokok pembicaraan, k ccualirlalarn hal sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 99. 

(2) Apabila seorang pcrnhicara menurut pendapat Ketua Rapat me 
nyimpang dari pokok pernbicaraan, maka Ke tua Rapat mernperingatkan 
clan merninta supaya pemb icara kembali pada pokok pcmbicaraan. 

(1) Setiap waktu di dalam rapat dapat diberi k escmpatan interupsi 
kepada Anggota un tuk: 
a. mernin ta pcnjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai 

masalah yang scdang dibicarakan, 
b. menjclask an soal-soal yang di dalarn pernbicaraan menyangkut diri 

dan atau tugasnya. 
c, mengajukan usul proscdur mengenai soal yang sedang dibicarakan, 

a tau 
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk scmentara, 

(2) Ketua Rapat dapat mernhatasi lamanya pcmbicaraan mengada 
kan in terupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) pas al in i, 

(3) Terhadap pernbicaraan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalarn ayat (1) huruf a dan b pasal ini tidak diadakan pembahasan. 

( 4) Usul sebagaimana dimaksud dalarn aya t ( l) hurnf c dan d pasal 
ini, untuk dapat menjadi pokok pernb icaraan, harus mendapat per 
se tujuan dari rapat, 

Pasal 99 / 

Pasal 98 

(1) Kctua Rapat dapat menentukan lam anva para Anggota ber 
bicara. 

(2) Apabila seorang pernbicara melamp aui batas wak tu yang telah 
ditentukan, Kctua Rapat mempcringatkannya untuk mcngakhiri pem 
bicaraan, dan harus ditaati, 

persilahk an oleh Ke tua Rapat. 
(3) Seorang Anggota yang berhalangan pada wak tu mendapat gilir 

an bcrbicara, dapat digantikan oleh Angota lain dari Fr aksinya dengan 
sepcnget.ahuan Ketua Rapat. 

( 4) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selarna berbicara, 
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Risalah, Catatan Rapat 
dan Laporan Singkat 

Pasal 104 
( 1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang di 

tandatangani oleh Ketua Rapat, 
(2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara Ieng- 

PasaJ 103 
( 1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

101 dan pasal 102, dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak 
mungkin dilanjutkan, maka Ketua Rapat dapat menutup atau menunda 
rapat terse but. 

(2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (duapuluh empat] jam. 

Pasal 102 
( 1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan se 

bagaimana dimaksud dalam pasal 101, Ketua Rap at melarang pembicara 
tersebut untuk meneruskan pembicaraannya. 

(2) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua 
Rapat meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat. 

(3) Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan permintaan se 
bagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan di· 
keluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Ketua Rapat, 
Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan 
untuk rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu 
lainnya. 

Pasal l 01 
Apabila seorang pembicara dalam rapat mcnggunakan kata-kata 

yang tidak layak, atau melakukan pcrbuatan yang mcngganggu keter 
tiban rapat, atau menganjurkan untuk mclakukan perbuatan yang ber 
tentangan dengan hukum, rnaka Ketua Rapat memperingatkan agar 
yang bcrsangkutan menghentikan perbuatan itu dan atau memberi ke 
sempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. 

Jika pembicara rnemenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata 
katanya itu dianggap tidak pemah diucapkan dan tidak dimuat dalam 
Risalah atau Catatan Rapat, 
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Pasal 106 
(1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Mus vawarah, 

Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP 
dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani 
oleh Ketua Rapat, 

(2) Catatan Rapat ialah suatu catatan yang mernuat pokok-pokok 
pernb icaraan, kesirnpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat 
scbagaimana dimaksud clalam ayat ( 1) pasal ini, serta dilcngkapi dengan 
catatan tentang hal-hal scbagaimana dimaksud dalarn ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf h pas al 104. 

( 3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pas al ini, 
juga dibuat Laporan Singkat yang hanya mernuat kesirnpulan dan kepu 
tusan rapat. 

Pasal 105 
(1) Setdah rapat sclesai, Sekretaris Rapat seccpatnya menyusun 

Risalah Semcntara un tuk scgera dibagikan kepada para Anggota dan 
pihak yang bcrsangku tan. 

(2) Seriap Anggota clan pihak yang bcrsangkutan diberi kesempatan 
untuk mcngadakan koreksi terhadap Risalah Sem entara itu dalam 
wak tu 4 (empat) hari sejak d iterimanva Risalah Scrncritara ter sebut dan 
menvampaikannya kepada Sekretariat DPR. 

(3) Sctelah batas wak tu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 
im lewat, rnaka Sckrctaris Rapat segera menyusun Risalah Rcsmi untuk 
<libagikan kepada para Anggota dan pihak yang bcrsangkutan. 

( 4) Apab ila terjadi perbeaaan pendapat ten tang isi Risalah , keputus 
an diserahkan kepada Kctua Rapat yang bersangkutan. 

k ap dan bcrisi seluruh jalannya pcmbicaraan yang dilakukan dalam 
rapat, sena dilcngkapi dengan catatan ten tang: 
a. jenis dan sitat rapat, 
b. hari ~lan tanggal rapat, 
c. temp at rapat, 
d. acara rapal, 
e. wak ru pernbukaan dan penutu pan rapat, 
f. Kctua dan Sckretaris Rapat, 
g. jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam rapa t, dan 
h. undangan yang hadir. 
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Pasal 108 
(1) Pada Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat menge 

nai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumk an dengan jelas kata 
"RAHASIA", denga memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) pasal 87. 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa se 
suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak 
dimaksukkan dalam Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat. 

Undangan dan Peninjau 

Pasal 109. 
(1) Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang hadir 

dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DP~ dan Anggota DPR 
bukan Anggota suatu alat kelengkapan DPR yang hadir dalam rapat 
alat kelengkapan tersebut atas undangan Pimpinan DPR atau Pimpinan 
alat kelengkapan yang bersangkutan. · 

(2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa 
undangan Pimpinan DPR. 

(3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri, 
( 4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan 

atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 
(5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua 

Rapat, tetapi tidak mernpunyai hak suara, sedangkan Peninjau di 
samping tidak mempunyai hak suara, juga tidak dibenarkan menyata 
kan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 

Pasal 110. 
(1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud 

Pasal 107 
(1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 106 

selesai, Sekretaris Rapat 'secepatnya menyusun Catatan Rapat Semen 
tara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersang 
kutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan 
untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu 
dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Catatan Rapat Semen 
tara tersebut dan menyarnpaikannya kepada Sekretaris Rapat yang 
bersangku tan. 



Pasal 114. 
Rancangan Cndang-undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan 

o1eh Pimpinan DPR kepada Prcsidcn untuk disahk an mcnjadi Undang 
undang. 

Pasal 1I3. 
Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan me 

ngcnai perso alan yang sama, mak a yang dib icarakan adalah Rancangan 
Undang-undang yang ditcrima lebih dulu, sedangkan Rancangan 
Undang-undang yang ditcrirna kcmudian dipergunakan scbagai pelcng- 
kap. · 

Pasal 111. 
(1) DPR bersarna Prcsiden mernb entuk l'ndang-undang. 
(2) Rancangan Cndang-undang dapat bcrasal dari Pemerintah a tau 

berupa usul inisiatif dari DPR. 
Pasal 112. 

( 1) Di dalarn Rap at Paripurria bcrikutnya setc1ah Rancangan 
Un dang-undang diterirna oleh Pimp inan DPR, Kctua Rapar mcmberi 
tahukan k cpada para Anggo ta tentang masuknya Rancangan Undang 
undang tersebut. 

(2) Rancangan Undang-uridang sebagaimana dirnaksud dalarn ayat 
(1) pasal ini dibagikan k epada para Anggota dan pihak yang bersangkut 
an. 

Ke te ntuan L mum 

BAB Xlll. 
PE.\'IBENTUKAX L':\'DANG-l'.:'.'l'DAN'G 

dalam pasal 109 te tap dipatuhi. 
(2) Ketua Rapat dapat merninta agar Undangan dan atau Peninjau 

yang mengganggu ketertiban rapat rneninggalkan ruangan rapat, dan 
apabila permintaan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, 
Ketua Rapat mengeluarkannya dari ruangan rapat dengan paksa, 

(3) Dalam hal terjadi apa yang dimak sud dalam ayat (2) pasal 
ini, Ketua Rapar dapat menutup atau rnenunda rapat. 

(4) Lamanya pcnundaan rapat scbagairnana dirnaksud dalam ayat 
(3) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (dua puluh cmpat) jam. 



Pasal 116. 
Pembicaraan tingkat I ialah : 

Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripuma atas Rancangan 
Undang-undang oleh Pemerintah atau Pengusul. 

Pasal 117. 
Pembicaraan tingkat II ialah : 

1. a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota 
DPR yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan 
Undang-undang beserta keterangan/penjelasan sebagaimana div 
maksud dalam pasal 116; 

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Usul 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif beserta ketcrangan/ 
penjelasan Pengusul sebagaimana dimaksud dalam pasal 116. 

2. a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Peman 
dangan Umum para Anggota sebagairnana dimaksud pada angk.a 
1 huruf a; 

b, J awaban Pengusul terhadap Pemandangan Umum para Anggota 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan terhadap 
tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 
huruf b. 

Tingkat-tingkat Pembicaraan 
Pasal 115. 

(1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dilakukan 
melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali kalau Badan Musya 
warah menentukan lain. 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini, adalah sebagai berikut : 

tingkat I dalam Rapat Paripurna, 
tingkat II dalam Rapat Paripurna, 
tingkat III dalam R.apat Komisi, dan 
tingkat IV dalam Rapat Paripurna. 
(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, ID dan IV cliadakan . 

Rapat Fraksi. 
(4) Apabila; dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menetapkan 

bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan · dalam Rapat Gabungan Ko 
misi atau dalam suatu Panitia Khusus, 
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Pasal 118. 
Pcrnb icaraan tingkat Ill ialah : 

Pemb ahasan dalam Kornisi, Gabungan Ko misi atau Panitia Khusus, 
yang dilakukan : 
a. bersama-sama dcngan Pcrnerintah, apabila mernbahan Rancangan 

lJndang-undang yang bcrasal dari Pcrnerintah, 
b. bcrsama-sama dengan para Pcngusul clan Pcmcrintah, apabila mern 

bahas Rancangan Undang-undang Usul Inisiati I, dan 
c. secara in tern apabila dipandang pcrlu, tan pa mengurangi keten tuan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. 
Pasal 119. 

(1) Pcrnb icaraan tingkat IV ialah: 
Pcngambi1an k cpu tusan dalarn Rapat Paripurna dengan d idahului 
Iaporan hasil pernbicaraan tingkat III, dan Pcndapat Akhir dari Fraksi 
yang disampaikan olch Anggotanya. 

(2) Apahila dipandang pcrlu, Pcndapa t Akhir scbagaimana dirnak 
sud dalarn ayat (1) pasal ini dapa t pula disertai dengan catatan tcntang 
pen dir ian Fraksi (mindcrheidsnota). 

(3) Terhaclap pengambilan kcpu tusan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, kcpada Pcmerintah diberikan kescrnpatan untuk 
menyampaikan samhutan. 

Rancangan Undang-undang Dari Perncrintah 

Pasal 120. 
( 1} Rancangan Cndang-undang yang berasal dari Pemerintah di 

sarnp aik an kcpada Pimp inan DPR dengan Arnanat Prcsiden. 
(2) Arnanat Presiden sebagaimana dirnaksud c!alam avat ( l) pasal 

ini, menyebut juga Men teri yang mcwak ili Pcrncrintah <la.lam melaku 
kan pembahasan Rancangan Undang-undang tcrsebut. 

Pasal 121. 
Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat 

dit arik k emb ali, scbelum mernasuki pernb icaraan tingkat IV. 
Pasal 122. 

Rancangan L'ndang-undang untuk meratifikasi dan atau rnernberi 
kan persctujuan atas pernyataan perang pembuatan perdamaian clan 
perjanjian dengan negara Iain yang disampaikan oleh Presiden kepada 
DPR, dibahas dan diselesaik an menurut ke tentuan scbagaimana dimak 
sud dalam pasal 115 sampai dcngan pasal 119. 
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Pasal 125. 
Apabila jumlah penandatangan Rancangan Undang-undang Usul 

inisiatif dan usul-usul lain yang belum memasuki pembicaraan tingkat I 
temyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh) orang sebagaimana dimak- 

Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 

Pasal 123. 
(1) Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota 

DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 harus 
disertai memori penjelasan dan ditandatangani oleh sekurang-kurang 
nya 30 (tiga puluh} orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari 
satu Fraksi. 

(2) Tiap-tiap pengajuan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
yang dimaksud dalam ayat ( l) pasal ini harus diajukan kepada Pimpin 
an DPR dengan surat pengantar clan daftar tanda tangan para Pengusul 
serta nama Fraksinya. 

(3) Dalam rapat Pleno berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan 
kepada DPR tentang masuknya Rancangan Undang-undang Usul 
Inisiatif tersebut. 

(4) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dimaksud setelah 
oleh Sekretariat DPR diberi nomor pokok diperbanyak dan dibagikan 
kepada para Anggota DPR dan disampaikan kepada Pemerintah, 

(5) Dalam rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesem 
patan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 
pada Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut. Kemudian 
kepada Anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk meng 
adakan tanya jawab dengan para Pengusul. 

(6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentu 
an pasal 115 sampai dengan 119 dengan memperhatikan ketentuan 
ketentuan yang khusus berlaku dalam Usul Inisiatif tersebut. 

Pasal 124. 
(1) Selama suatu Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum 

disetujui menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para 
Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR dan hams ditanda 
tangani oleh para Pengusul, kemudian diperbanyak dan disampaikan. 
kepada para Anggota DPR 
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Pasal 127. 
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana 

dimaksud dal arn ayat (1) huruf b d an c pasal 4, mak a diadakan kegiat 
an sebagai berikut : 
a. penyampaian Rancangan Cndang-undang tentang Anggaran Pen 

dapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presi 
den kepada DPR clan pembahasannya serta penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, 

b. penyampaian dan pernbahasan serta pene tapan Rancangan Undang 
undang tentang Tambahan dan Pcrubahan atas Anggaran Pendapat 
an dan Belanja ~ cgara, 

c. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyu 
sunan RancanganAnggaran Peridapatan clan Belanja Negara, 

d. penyampaian dan pembahasan Laporan Sctengah Tahunan, 
e. pembahasan bersama dengan Pernerin tah tentang perkiraan Tam- 

BAB XIV 
PENETAPAN ANGGARA~· PENDAPATA.\" 

DAN BELANJA :\'EGARA 

Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-undang 

Pasal 126. 
( 1) Pcraturan Pernerin tah Pcngganti Undang-undang dibicarakan 

oleh DPR pada kesernpatan pertarna dalam Masa Sidang berikutnya 
setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terscbut di 
keluarkan. 

(2) Terhadap pernbahasan clan pcnyelesaian Peraturan Pernerintah 
Pengganti Undang-undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 115 sampai dengan pas al 119. 

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan 
Apabila sampai dua kali Masa Pcrsidangan jumlah pcnandatangan 

yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersa.ngku tan 
menjadi gugur. 

sud dalam ayat ( 1) pas al 123, maka harus diadakan penambahan 
penandatangan hingga jumla.hnya menjadi sckurang-kurangnya 30 
(tiga puluh) orang dan tidak hanya tcrdiri dari satu Fraksi. 
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Pasal 130. 
(1) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran 

-Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dilaksana 
kan sepeti penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan 
pasal 119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut !~ 

a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi-komisi, 
b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komi~-komisi 

untuk menampung saran dan pendapat dari Komisi-komisi,' dan 
c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh 
Komisi APBN dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran 
dan pendapat dari Pemandangan Umum para Anggota, Komisi 
komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi, 
(2) Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan 
oleh Komisi APBN kepada DPR dalam Rapat Paripurna, 

{3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus sdesai 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal 1 April Tahun 
Anggaran yang bersangkutan. 

Pasal 129. 
Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang-undang tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Neta Keuangannya 
sebagaim.ana dimaksud dalam pasal 128 dan memberikan pendapatnya 
kepada DPR dalam Rapat Paripurna, 

Pasal 128. 
Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Presiden 
kepada DPR dalam 7 (tujuh) hari pertama tiap permulaan Tahun 
Tak win. 

bahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang sedang berjalan, dan 

f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Perhitungan Anggaran. 
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Pasal 135. 
(1) Komisi APBN me mhahas Rancangan Undang-undang tentang 

Pcrhitungan Anggaran clan mernberikan pendapatnya kepada DPR 
dalam Rapat Paripurna. 

Pasal 134_ 
Kornisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pcmerintah untuk 

membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pen 
dapatan clan Belanja Negara yang scdang berjalan dalarn triwulan 
kctiga sc tiap Tahun Anggaran. 

Pasal 132. 
( 1) Pcrnbicaraan pendahuluan dalam rangka pcnyusunan Rancang 

an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Kornisi-komisi dalam 
Rapat Kerja dcngan Pcmerintah hendaknya dilakukan dalam Masa 
Sidang pertarna pada t iap Tahun Sidang. 

(2) Hasil Ra pat Kerja scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal 
ini, disampaikan dalam rapat antara Pimpinan Kornisi-komisi dengan 
Komisi APBK 

( 3) Rap at Kerja penyelesaian terakhir pernbicaraan pendahuluan 
dilakukan olch Kornisi APBN dengan Perner intah, 

Pasal 133. 
(1) Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh Pcmerin 

tah kepada DPR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan scsudah pcr tengah 
an pcrtama Tahun Anggaran yang bersangkutan herakhir, 

(2) Kornisi APBN mengadakan pernbahasan terhadap Laporan 
Setengah Tahunan tersebut. 

Pasal I 31. 
( l) Rancangan Undang-undang ten tang Tambahan dan Perubahan 

atas Anggaran Pcndapatan dan Belanja .\'cgara disampaikan oleh Presi 
den kepada DPR sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(2) Penyclesaian Rancangan Cndang-undang tcntang Tambahan 
dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara dilaksana 
kan seperti penyelesaian Anggaran induknya dengan menernpuh prose 
dur sesingkat-singkatnya dan selcsai selambat-Iambatnya 1 (satu) 
bulan se tclah Pernerin tah menyampaikan penjelasan mengenai Rancang 
an Undang-undang terscbut kcpada DPR. 
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Pasal 137. 
(1) Semuajenis rapat DPR dapat mengambil keputusan. 
(2) Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak. 

Pasal 138. 
(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan ber 

dasarkan mufakat mernerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 140, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak memerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) huruf a pasal 143. 

(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan 
tenggang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. 

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, quorum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga tercapai, maka: 
a. jika terja<li dalam Rapat Paripurna, permasalahannya menjadi 

batal, 
b. "jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, 

BURT dan BKSAP, cara pemecahannya diserahkan kepada Badan 

Ketentuan Umum 
Pasal 136. 

( 1) Pengambilan kepu tusan adalah proses penyelesaian terakhir 
suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR. 

(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada azasnya di 
usahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai 
mufakat, 

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) pasal ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diamhil 
berdasarkan suara terbanyak. 

BAB XV. 
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur 
seperti yang berlaku bagi penyelesaian Rancangan Undang-undang 
tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
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Pasal 143. 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila : 

a. diamb il <lalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
(clua pertiga) jumlah Anggota sidang (quorum); 

b. disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir yang 

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 

Pasal 142. 
Keputusan berdasarkan suara tcrbanyak diamb il, apabila keputus 

an berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya 
pendirian dari sebagian Anggota Rapat yang tidak dapat diperternukan 
lagi dengan pendirian pihak lain dalam rapat atau karena waktu yang 
sudah sangat mendesak. 

Pasal 141 
( 1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah 

kep ada para Anggota dibcrikan kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat serta saran, yang kernudian dipandang cukup untuk diterima 
oleh rapat sebagai sumbangan pendapat clan pikiran bagi penyelesaian 
masalah yang seclang dimusyawarahkan. 

(2) Un tuk dapat mericapai keputusan, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk 
untuk itu menyiapkan rancangan k epu tusan yang mencerminkan 
pen dapat dalam rapat. 

Kepu tusan Berdasarkan Mufakat 

Pasal 140. 
Keputusan b erdasarkan mufakat adalah sah, bilamana diambil 

dalam rap at yang daftar hadirnya tel ah di tanda tangani oleh lebih 
dari separuh jumlah Anggota Rapat clan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi. 

Musyawarah, clan 
c. jik a terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara pemecahannya 

discrahk an kepada Pirnpinan Badan Musvawarah dengan mern 
perhatikan pcndapat Pimpin an Fraksi-fraksi. 

Pasal 139. 
Se tiap keputusan rapat DPR baik bcrdasarkan mufakat maupun 

berdasarkan suara terbanyak mengikat sernu a pihak yang bersangkutan. 
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Pasal 145. 
(I) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang di 

pandang pen ting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia. 
(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara: 

a. tertulis, 
b. tanpa menyebut nama clan Fraksi pemberi suara, dan 
c, tanpa ditanda tangani, 

(2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara ter 
banyak temyata jumlah suara setuju sama besar dengan jumlah suara 
menolak, maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat 
berikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 {dua puluh empat) 
jam. 

(3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara ter 
banyak baik jumlah suara setuju maupun jumlah suara menolak tidak 
mencapai ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 143, maka pemungutan suara 
ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu 
paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. 

(4) Apabila dalam rapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan (3) pasal ini ternyata belum juga dapat dieapai keputusan 
berdasarkan suara terbanyak, maka masalah yang bersangkutan dinyata 
kan gugur. 

an. 

Pasal 144. 
( 1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin 

dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali 
pemungutan suara, maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat 
diamb il kepu tusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruh- 

memenuhi quorum; 
c. didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak 
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para Anggota Rapat 
yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis. 

(3) Pemungutan suara ·dilakukan dengan mengadakan 'penghitung 
an secara langsung pada masing-masing Anggota, Fraksi demi Fraksi, 
kecuali dalam hal pemungutan suara secara rahasia. 
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Tug as 

Pasal 150. 
Tugas Sekrctariat DPR aclalah : 

a. melayani scgala kebutuhan DPR, agar DPR dapat mclaksanakan 

Pasal 149. 
Struktur organisasi dan tata k erja Sekrctariat DPR clitetapkan oleh 

Pimpinan DPR se telah mcndengar pertimbangan BURT dengan meng 
indahkan pcraturan perundangan yang bcrlaku, 

( 1) Sek re tar is J enderal dan \Vakil Sckrctaris J erideral DPR cliangkat 
d an dibcrhentikan olch Presidcn atas pcrtimbangan DPR. 

(2) DPR dapat mcngajuk an usul kcpada Prcsiden mcngenai peng 
angkatan dan pemberhentian Sckretaris J endcral clan Wakil Sekrctaris 
J enderal DPR. 

Pasal 148. 

(2) Sekre taris Jendcral DPR dihantu oleh seorang \Vakil Sekretaris 
J enderal. 

Pasal 147. 
(1) Sek rctariat DPR dipirnpin olch seorang Sekrctaris Jenderal, 

yang dalam mclaksanakan tugasnya bcrtanggung jawab kcpada Pimpin 
an DPR. 

Susunan 
Lcmbaga Tinggi Negara. 

Kedudukan 

Pasal 146. 
Sekretariat DPR ad alah bagian clari perangkat Pemerintah yang 

bertugas tetap pada DPR dan bcrkcduclukan sebagai Kcsekretariatan 

BAB XVI 
SEKRETARIAT 

(3) Apabila pemungutan suara sccara rahasia mcnghasilkan jumlah 
suara se tuju yang sama bcsar dengan jumlah suara ruenolak, a tau jumlah 
suara setuju maupun jumlah suara menolak tidak mencapai kctentuan 
scbagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf b pasal 143, maka pemu 
ngu tan suara diulangi sekali lagi dalam rap at yang sama, dan apabila 
pemungu tan suara ulangan masih menghasilkan hal yang sama, maka 
orang dan atau masalah yang bersangkutan dinyatakan ditolak. 
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Ketentuan Umum 
Pasal 152. 

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penangan 
an selanjutnya diatur o!eh_ Sekretaris jenderal DPR. 

BAB XVII. 
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

Pasal 151. 
Sekretaris J enderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat menjadi 

anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris 
Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta pertanggung 
jawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalarn organisasi tersebut kepada 
Pirnpinan DPR, dengan memberikan tembusan kepada Badan Musya 
war ah. 

wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya: 
b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan 

Anggaran Belanja DPR, dengan ketentuan : 
(a) hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, 

sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR, terlebih dahulu 
disarnpaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian clan 
penyempurnaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
c sub (b) pasal 60, 

(b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR 
selanjutnya Sekretariat DPR harus senantiasa berkonsultasi 
dengan BURT, sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf.clsub [c] pasal 60. 

(c) melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan DPR 
kepadanya, 

(d) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa 
Persidangan yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap per~ 
mulaan Masa Persidangan, dengan memberikan tembusan 
kepada Anggota Badan Musyawarah dan Anggota BURT; 

c. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan per 
undangan. 
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Surat Keluar 
Pasal 156. 

(1) Konsep surat j awaban dan atau tanggapan terhadap surat 
masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada 
Pimpinan DPR melalui Sekretaris J enderal. 

Pasal 154. 
( 1) Sernua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagai 

mana dimaksud dalam ayat (2) pasal 153, disarnpaikan oleh Sekretaris 
J enderal kepada Pimpinan DPR. 

(2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut akan 
ditanganinya sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR 
lainnya clan atau Pimpinan Fraksi, sesuai dengan permasalahannya. 

(3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR. 

Pasal 155. 
( 1) Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat 

surat dari Pimpinan DPR, membuat daftar penerimaan surat, yang 
memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera disampai 
kan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan. 

(2) Pimpinan alat kelcngkapan DPR dalam Rapat Pimpinan mern 
bicarakan isi surat-surat masuk itu sert a cara periyelesaian selanjutnya. 

(3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, 
surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretariat yang bcrsangkutan 
dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam rapat 
alat kelengkapan yang bersangku tan, ser ta di tctapkan cara penyelesai 
an selanjutnya. 

Surat Masuk 

Pasal 153. 
(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh 

Sekretariat DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. 
(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern 

Sekretariat DPR, segera dijawab oleh Sekretaris J enderal atas nama 
Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa surat 
nya telah diterima, clan apabila dipandang perlu dengan diberi keterang 
an bahwa masalahnya sedang dalam proses pengolahan. 
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BAB XVIII. 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 160. 
(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib 

rm hanya dapat d.iajukan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) 
orang Anggota DPR yang. tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi. 

Pasal 157. 
( 1) Sernua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang Anggota 

Pimpinan DPR atau Sekretaris J enderal atas nama Pimpinan DPR. 
(2) Ketentuan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 

diatur lebih lanju t oleh Pimpinan DPR. 
Pasal 158. 

( 1) Pengiriman suar keluar dilakukan oleh Sekretariat DPR. 
(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan semua 

surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda. 
(3) Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada 

alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang 
dipandang perlu. 

( 4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR. 

Arsip Surat 
Pasal 159. 

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur 
oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan 
DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, maka surat jawahan tersebu t segera 
dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, 

(3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) pasal ini tidak disetujui oleh pimpinan DPR, maka masalahnya di 
bicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan, 

(4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka masalahnya diajukan 
kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjut 
nya. 
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Pasal 162. 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib mi di 

putuskan oleh DPR atas usul Badan Musyawarah. 

(2) Usul perubahan clan atau tambahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, diser tai pcnjclasan, ditandatangani olch para 
Pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPR serta Anggota DPR. 

Pasal 161. 
(1) Usu! perubahan dan a tau tarnbahan scbagaim<ma dimaksud 

dalam pasal 160 disampaik an oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musya 
warah untuk dibahas dan diambil kesirnpulan. 

(2) Oleh Pimpinan DPR usul perubah an clan atau tambahan sebagai 
mana dimaksud dalam pasal 160, dengan disertai kesimpulan Badan 
Musy awarah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil k epu tus 
an. 
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Mengingat: 
1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pernilihan Umum, 

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang 
No. 4 tahun 1975, dan Undang-undang No. 16ta.bun1969 tentang 
Susunan clan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, sebagaimana 
telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 
1975; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 4/ 
DPR-RI/11/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia dengan segala perubahan dan tambahannya; 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2/ 
DPR-RI/Il/77- 78 ten tang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

Memperhatikan : 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan 

Menimbang: 
Bahwa untuk melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 52 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, dipandang perlu untuk segera membentuk 
Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
serta menentukan ruang lingkup tugas masing-masing Komisi. 

Dalam Rapat Paripuma ke-26 pada tanggal 29 Juni 1978, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLlK INDONESIA 

KEPUTUSAN 
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 18/DPR-RI/IV/77-78 
ten tang 

PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DALAM 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

SERT A 
PENENTUAN RUANG LINGKUP TUGAS 

MASING-MASING KOMISI. 
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Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEV/AX PERWAKILAX RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PE:\IBENTUKAN KOMISI-KOMISI 
DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK l;\DO 
NESIA SERTA PENE~"TU.A..\ RC.A..\G LINGKUP TUGAS 
.\:1ASIXG-l\,1ASING KO;'o.,1ISI. 

Pertama : 
Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibentuk 
11 (sebelas) Kornisi dengan ruang lingkup tugas masing-masing 
sebagai berikut: 

1. Komisi I : 
Dewan Pertimbangan Agung, 
Uepartemen Luar Negeri, 
Departemen Pertahanan dan Keamanan, 
Departernen Penerangan, 
Dewan Pertahanan clan Keamanan Nasional, 
Badan Kordinasi Intelijen Negara, dan Lembaga Sandi Negara; 

2. Komisi II : 
Departemen Dalam Negeri, 
Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, 
Menteri/Sekretaris Negara, 
Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 
Lembaga Administrasi Negara, clan Arsip Nasional; 

3. Kornisi III : 
Mahkamah Agung, 
Departemen Kehakiman, dan 
Kejaksaan Agung; 

4. Komisi IV : 
Departemen Pertanian, 
Men teri Muda Urusan Produksi Pangan, 
Departemen Tenaga Kerja clan Transmigrasi, dan 
Menteri Muda Urusan Transmigrasi; 

MEMUTUSKAN 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada tanggal 
29 ]uni 1978. 
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10. Komisi X : 
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup, 
Menteri Negara Riset dan Teknologi, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Badan Tenaga Atom Nasional, 
Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, dan 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 

9. Komisi IX : 
Departemen Agama, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
Menteri Muda Urusan Pemuda; 

8. Komisi VIII: 
Departemen Kesehatan, 
Departemen Sosial, dan 
Bad.an Kordinasi Keluarga Berencana Nasional; 

7. Komisi VII : 
Departemen Keuangan, 
Departemen Perdagangan dan Koperasi, 
Menteri Muda Urusan Koperasi, 
Bank Indonesia, dan 
Badan Urusan Logistik; 

6. Komisi VI : 
Departemen Perindustrian, 
Departemen Pertambangan dan Enersi, dan 
Badan Kordinasi Penanaman Modal; 

5. Komisi V; 
Departemen Perhubungan, 
Departemen Pekerjaan Urnum, 
Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, Dewan Telekomunikasi, 
dan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indone 
sia; 
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DARYATMO 

ttd, 

DEWAN PERWAKILA.'\' RAKYAT 
REPUBLIK IXDONESIA 

KE TUA, 

Jakarta 
29 Juni 19i8. 

Ditetapk an di 
Pada tanggal 

Ketiga: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus l 9i8. 

Kedua: 
Beberapa Komisi yang merupakan Gabungan Komisi, mempunvai 
ruang lingkup tugas sebagai berikut : 
1. Komisi I, Komisi II, dan Komisi III : Menteri Kordinator 

Bidang Politik dan Ke amanan; 
2. Komisi IV, Kornisi V, Kornisi VI, Kornisi VII, clan Kornisi 

APBN : Menteri Kordinator Bidang Ekonomi, Keuangan clan 
Industri; 

3. Komisi VIII, Komisi IX, clan Kornisi X : Menteri Kordinator 
Bidang Kesejahtcraan Rakyat clan Mcnteri Muda Urusan Pcran 
an 'Wanita. 

11. Komisi APBN (Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara) 
Lembaga Tertinggi Negara, 
Lembaga-lembaga Tinggi Negara, 
Semua Departernen, dan 

Semua Lcmbaga Pemerintah Non Departemen, scpanjang ber 
sangkutan dengan Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Negara. 
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Mengingat: 
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 

4/DPR-RI/11/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyu 
sun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, dengan segala perubahan dan tambahannya; 

Menimbang: 
1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memi 

liki suatu Peraturan Tata Tertib dengan ketentuan-ketentuan dalam 
pasal-pasal yang bersifat tetap, yang akan mengatur tatacara untuk 
menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan tang 
gung jawab Dewan Perwak.ilan Rakyat Republik Indonesia beserta 
alat-alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang 
Dasar .1945; 

2. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib Dewan ~erwakilan Rakyat 
Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini masih terdapat pasal 
pasal yang bersifat sementara, sehingga perlu disempumakan 
agar menjadi ketentuan yang bersifat tetap; 

3. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib yang berlaku sekarang ini 
terdapat pula ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan dengan 
hasil penyempurnaan terhadap pasal-pasal sebagaimana dimaksud 
pada angka 2. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBIJK INDONESIA 

dalam Rapat Paripurna ke-38 pada 
tanggal 28 J uni 19 79 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

NO. 14/DPR-RI/IV/78-79 
TENT ANG 

PENYEMPURNAAN PERATURAN 
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBUK INDONESIA 
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Pasal . 8. 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Pasal 10. 
( 1) Sekurang-kurangnya 2 5 ( dua puluh lirna) orang anggota DP R 

dapat mengajukan usul kepada DPR untuk merninra keterangan kepada 
Presidcn tcntang suatu kebijaksanaan Pemerintah. 

Pasal 12. 
( 3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul perrninraan keterang 

an yang belum memasuki pcmbicaraa.n Rapat Paripuma sebagaimana 
dirnaksud dalam ayat (3) pasal 11 t errivata menjadi kurang dari 25 
(dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penanda- 

Pertama: 
Menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 
pasal 8 huruf f, 10 ayat (1), 12 ayat (3), 14 ayat (1), 15 ayat (1), 20 
ayat (2), 24 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) clan (4), 76 ayat (1) 
huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat (1) Pcraturan Tata 
T ertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang termuat 
dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia No. 17/DPR-RT/IV/77- 78, sehingga menjadi ketentuan yang 
bersifat tetap, dan kctentuan-kctcntuan tersebut mcnjadi berbunyi 
sebagai berikut: 

Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTA~G PENYEMPURNAAN PERATURAN 
TATA TERTIB DE'WAN PERWAKILAN RAKYAT REPL'BLIK 
INDONESIA. 

;\fEMUTUSKAN: 

Memperhati kan: 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripuma pada tang 
gal 28 Juni 1979. 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17 / 
DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakil 
an Rakyat Republik Indonesia. 
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Pasal 28 
(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul pemyataan pendapat 

yang belum memasuki pembicaraan tingkat I temyata menjadi kurang 
dari 25 (dua puluh Iima) orang, maka harus diadakan penambahan 
penandatangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua 
puluh lima} orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. 
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang 
dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 44. 
(3) Calon Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR diusulkan oleh para 

Anggota dalam satu paket, 
(4) Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 

Pasal 15. 
( 1) Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan Unang-undang, 

yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk 
mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal. 

Pasal 20. 
(2) Atas usul sekurang-kurangnya 25 [dua puluh Iima) orang Ang 

gota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, laporan berkala 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini dapat dibicarakan dalam 
Rapat DPR kecuali apabila DPR menentukan lain. 

Pasal 24. 
( 1) Sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima) orang Anggota DPR 

yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pemya 
taan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibica 
rakan maupun mengenai soal lain. 

Pasal 14. 
( 1) Atas usul sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima) orang Ang 

gota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menya 
takan pendapatnya terhadap jawaban Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) pasal 13. 

tangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh 
lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penan 
datangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut men 
jadi gugur. 
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( 1) c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima) 
orang Anggota DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah, 

Pasal 123. 
( 1) Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para 

Anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 
1945, yang selanjutnya disebut usul Rancangan Undang-undang Usul 
Inisiatif harus disertai penjeiasan rertulis dan ditanda-tangani oleh 
sekurang-kurangnya 25 { dua puluh lirna] orang Anggota yang tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi. 

(2) Tiap-tiap pengajuan usul Rancangan Undang-undang Usul 
Inisiati f sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini diajukan kepada 
Pimpinan DPR dengan surat pengantar dan daftar tandatangan para 
Pengusul serta nama Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripuma berikutnya Pimpinan DPR memberita 
hukan kepada para Anggota tentang masuknya usul Rancangan Undang 
undang Usul Inisiatif. 

(4) Usul Rancangan Undang-undang Inisiatif sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota. 

( 5) Dalam Rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesern 
patan untuk memberikan penjelasan tentang maksud clan tujuan dari 
pada usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebbut. 

Kemudian kepada para Anggota Badan Musyawarah diberi kesem 
patan untuk mengadakan tanyajawab dengan Pengusul. 

(6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usu! Rancangan Undang 
undang Usul Inisiatif tersebut secara prinsip dapat diter irna menjadi 
Rancangan Undang-undang Lsul Inisiat.if DPR atau tidak. 

Keputusan tersebut diambil setelah kepada Pengusul diberi kesern 
patan mernberi penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi memberikan perida 
patnya. 

(7) Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagai 
mana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini telah diputuskan menjadi Ran 
cangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan ke 
pada Kornisi, Gabungan Kornisi atau Panitia Khusus yang dibentuk 
untuk mernbahas clan menyelesaikan Rancangan Undang-undang Usul 
Inisiatif tersebut. 

Pasal 76. 

ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang 
Anggota DPR. 
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Pasal 143. 
(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila: 

a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani 
oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Rapat (korum], 

b. disetujui oleh lebih dari separoh korurn, 
c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

Pasal 124. 
( 1) Sela.ma suatu usu! Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif be 

lum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, · para Pengusul bernak 
mengajukan perubahan-perubahan, 

(2) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang" Usul Inisiatif 
belum diputusk.an menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
DPR, para Pengusul berhak mena.riknya kembali. 

(3) Pemberitahuan tentang perubaha.n atau penarikan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan-{2) pasal ini harus ditanda 
tangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada 
Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada para Anggota. 

Pasal 125. 
Apabila sebelum pengambilan keputusan da.larn Rapat Paripuma 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 6) pasal 123, jumlah penandata.ngan 
suatu usul Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif menjadi kurang dari 
25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penanda 
tangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
Iima] orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, 

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan 
yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gu 
gu.r. 

(8) Rancangan Undang-undang Usu! Inisiatif DPR sebagaimana di 
maksud dalatn ayat ( 7) pasal ini, disampaikan oieh Pimpinan DPR ke 
pada Presiden dengan pennintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang 
akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan 
Undang-undang rersebut bersama-sama DPR. 

(9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan 
pasal 119 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlakuuntuk 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 
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Pasal 117. 
Pembicaraan tingkat II ialah : 

1. a. Pcmandangan Umum dalarn Rapat Par ipurna oleh para Anggota 

PasaJ 116. 
Pembicaraan tingkat I ialah: 

Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripuma: 
a. oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undahg yang berasal 

dari Pcmerintah; 
b. oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR 

terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Pasal Ill 
(2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pernerintah atau 

berupa Usu! Inisiatif dari DPR. 

Pasal 9. 
(1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 

Anggota DPR mempunyai: 
a. hak mengajukan pertanyaan; 
b. hak protokoler clan hak keuangan/administratif. 

vi 0 

Pasal 160. 
(1) .Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib 

ini hanya dapat diajukan oleh sckurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima] 
orang Anggota DPR. 

Kedua: 
Menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalarn pasal 

pasal 9 ayat (1), ll l ayat (2), 116, 117 clan 118 Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terrnuat dalam lam 
piran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
No. 17/DPR-RI/IV/77-.78, dengan hasil pcnyernpurnaan sebagaimana 
dimaksud dalam diktum Pertama, sehingga menjadi ketentuan yang ber 
sifat tetap, dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi berbunyi sebagai 
berikut: 
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Keempat : 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia adalah sebagaimana yang tennuat dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Ketiga: 
Menyatakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 
56 dan BAB XIV Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, yang termuat dalam lampiran Surat Keputus 
an Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 7 /DPR-fil./ 
IV /77- 78, menjadi ketentuan yang bersifat tetap. 

Pasal 118. 
Pembicaraan tingkat Ill ialah : 

a. Pembahasan dalam Kornisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, 
yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. Pembahasan dalam Kornisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, 
yang dilakukan secara intern apabila dipandang perlu tanpa mengu 
rangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

7 

DPR yang mernbawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan 
Undang-undang beserta Keterangan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 116 huruf a; 

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Ran 
cangan Undang-undang Usul Inisiatif beserta penjelasan Komisi, 
Gabungan Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 116 huruf b. 

2. a J awaban · Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Peman 
dangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada 
angka l huruf a; 

b. Jawaban Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas 
nama DPR terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimak 
sud pada angka 1 huruf b. 
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DARYATMO 

ttd. 

DEl,.\/AN PERV•/AKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KE TUA, 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal 28 Juni 1979 

Kelima: 
Keputusan ini mu lai berlaku pa<la tanggal ditetapkan. 
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Pasal 3. 
(1) DPR beranggotakan 460 (empat ratus enam puluh) orang, 

terdiri atas anggota Golongan Politik dan Golongan Karya, yang me- 
ngelompokkan diri dalam Fraksi-fraksi, · 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 2. 

DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 
Ill/MPR/1978 dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan 
Demokrasi Pancasila. 

BAB II. 
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG 

DAN TUGAS DPR. 

Pasal 1. 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam · Peraturan 

Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan singkatan DPR ialah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-undang Dasar 1945, yang keanggotaannya diresmikan 
pada tanggal 1Oktober1977. 

(2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang 
undang Dasar 1945 clan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. 

(3) Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat 
sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan 
kepentingan rakyat. 

BAB I. 
KETENTUAN UMUM 

(Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
No.14/DPR-RI/IV/78-79 tanggal 28Juni 1979). 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
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Pasal 5. 
Anggota DPR harus tetap mernenuhi persyaratan keanggotaan 

DPR sebagaimana ditentuk an dalam peraturan perundangan yang 
berlaku, 

BAB III. 
KEANGGOTAAN DPR 

(c) kcbijaksanaan Perncrintah. 
scsuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan Kete tapan 
kete tapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repub lik Indonesia;. 

d. mernbahas untuk meratifik asi dan a tau mcmber ik an persetujuan 
at as pemyataan perang, pembuatan perdamaian clan perjanjian 
dengan negara lain yang dilakukan olch Presiden ; 

e. mernbahas hasil perncriksaan atas pcrtanggungjawaban kcuangan 
Negara yang diberitahuk an oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan olch Ketetapan-ketctapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat kcpada DPR. 
(2) Untuk kcpentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, 

DPR dapat mengadakan konsultasi dan kordinasi dcngan Lembaga 
Tinggi Negara lainnya. 

Wewcnang dan Tugas 

Pasal 4. 
( l) Wnvenang clan tugas DPR adalah : 

a. hersama-sama dengan Prcsiden mcrnbcntuk Undang-undang; 
h. bcrsama-sama dengan Prcsiden menetapkan Anggaran Pendapat 

an dan Belanja :\egara; 
c. melakukan pengawasan alas : 

(a) pelaksanaan Unda.ng-undang, 
(b) pelaksanaan }\nggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 

pengelolaan keuangan Negara, dan 

(2) DPR terdiri atas Fraksi-Iraksi, Pimpinan DPR, Badan Musva 
warah, Komisi-k ornisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasarna 
An tar Parlernen clan Panitia-p anitia Khusus, 

(3) DPR mempunyai sebuah Sckre tariat sehagai unsur pclayanan. 



485 

Pasal 8. 
Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pasal 4, DPR mempunyai: 
a. hak meminta keterangan (interpelasi); 
b. hak mengadakan penyelidikan (angket); 
c, hak mengadakan perubahan (amandemen); 
d. hak mengajukan pernyataan pendapat; 
e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh 

suatu peraturan perundangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif. 

Pasal 6. 
Anggota DPR berhenti bersama-sama pada saat Anggota DPR 

hasil Pemilihan Umum berikutnya mengangkat sumpahjjanji, 
Pasal 7. 

(1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena : 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR; 
c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5; 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPR; 
e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah 

terlebih dahulu bennusyawarah dengan Pimpinan DPR; 
£. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, 

Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan 
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan 
Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin di 
rangkap, yang diatur dalam peraturan perundangan. 
(2) Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh : 
a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organisasi yang ber 

sangkutan maupun atas prakarsa Pejabat itu, 
(3) Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPR, 

diresmikan dengan Keputusan Presiden, 
BAB IV. 

HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR 
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Me min ta Kcterangan (Intcrpclasi) 

Pasal 10. 
(1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR 

dapat mengajukan usul kepada DPR un tuk merninta keterangan kepada 
Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah. 

(2) Usu! sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pas al ini disusun 
secara singkat, jclas dan clitandatangani oleh para Pengusul, kernudian 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

Pasal 9. 
( 1) Sclain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 

Anggota DPR mernpunyai : 
a. hak mengajukan perranyaan: 
b. hak protokoler dan hak kcua.ngan/administratif. 

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan kareria 
pernyataannya da.lam rapat-rapat DPR, baik terbuka maupun ter 
tutup yang diajukan s ecara lisan atau tertulis, kecuali jika mereka 
mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup denga.n 
memperhatikan kctcntuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai peng 
umuman rahasia Negara sebagaimana diatur dalam peraturan per 
undangan yang berlaku. 

(3) 
a. Tindakan k epolisian tcrhadap Anggota DPR harus sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang tindakan ke 
polisian terh adap Anggota DPR. 

b. Yang dimaksud dengan tindakan kepo lisian ialah : 
(a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana; 
(b) mernin ta ketcrangan ten tang tindak p idana; 
(c) penangkapan; 
(d) penahanan; 
(e) pcnggeledahan; 
(f) penyitaan. 

c. Dalam pclaksanaan tindak an k cpolisian harus diper hatik an kc 
dudukan pro tokoler Anggota DPR scsuai dengan peraturan per 
undangan yang berlaku. 



Pasal 13. 
( l) Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut 

disetujui sebagai permintaan keterangan 'DPR, maka Pimpinan DPR 
mengirimkannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk 
memberikan keterangan. 

Pasal 12. 
(1) Selama suatu usul permintaan keterangan belum diputuskan 

menjadi permintaan keterangan DPR, para Pengusul berhak meng· 
ajukan perubahan atau menariknya kembali, 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada 
para Anggota. 

(3) Anggot.a jurnlah penandatangan suatu usul permintaan keterang 
an yang belum memasuki pembicaraan Rapat Paripuma sebagaimana 
dimaksud dalam ayat {3) pasal 11 temyata menjadi kurang '<lari 25 
[dua puluh lima) orang, maka harus d.iadakan penambahan penanda 
tangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kuraagnya 25 ·(dua puluh 
lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidanganjumlah penanda 
tangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut men 
jadi gugur. 

Pasal 11. 
(1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat memberi 

tahukan kepada para Anggota DPR tentang masuknya usul perminta 
an keterangan kepada Presiden, Usul tersebut kemudian dibagikan 
kepada para Anggota. 

(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk me 
nentukan waktu bilamana usul permintaan keterangan itu dibicarakan 
dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberi kesempatan 
untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut, 

(3) Dalam suatu Rapat Paripurna para Pengusul memberikan 
penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan im, 
Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Presiden ter 
sebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan 
DPR, ditetapkan dalam Rapat Paripuma itu atau dalam Rapat Pari 
puma yang lain. 
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Pasal 16. 
Usu! sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 bcserta pcnjelasan 

penjelasan clan rancangan biaya, dibagikan kepada para Anggota dan 
dikirimkan kepada Presiden. 

Mengadakan Penyelidikan (Angket) 

Pasal 15. 
(1) Sejumlah Anggota DPR scsu ai dcngan ketentuan Undang 

undang, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan 
untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal. 

(2) Usul sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus 
dinyatakan dalam suatu perumusan yang mcmuat isi yang jelas tentang 
hal harus diselidiki dengan disertai penjelasan dan rancangan jumlah 
biaya, 

(3) Usul itu setelah ditandatangani oleh para Pcngusul disampai 
kan kepada Pimpinan DPR. 

Pasal 14. 
(1) Atas usul sckurang-k.urangnya 25 (dua puluh lima] orang 

Anggota DPR yang tidak hanya tcrdiri dari satu Fr aksi, DPR dapat 
menvatakan pendapatnya terhadap jawaban Prcsiden sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 3) pasal 13. 

(2) Un tuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pas al 
ini, dapat diajukan usul pcrnyataan pcndapat, yang diselesaikan me 
nuru t k eten tuan yang dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

(3) Jika sampai waktu pcnutupan Masa Sidang yang bersangkut 
an ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagai 
mana dimaksud dalam aya t ( 1) pas al ini, maka pembicaraan mengenai 
permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai 
dalam Rapat Paripurna penurupan Masa Sidang yang bersangkutan. 

(2) Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, diadakan pcmbicar aan dcngan mcmberikan kescmpat 
an kepada Pengusul maupun Anggota lainn ya un tuk mengcmukakan 
pendapatnya. 

(3) Atas pendapat para Pengusul dan atau Anggota lainnya sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Presiden mernberikan jawab 
annya. 
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Pasal 18. 
(1) Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai 

suatu hal belum disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak. untuk meng 
adakan perubahan atau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaik.an dengan 
tertulis kepada Pimpinan DPR yang kemudian membagikannya kepada 
para Anggota dan mengirimkannya kepada Presiden. 

(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul untuk mengadakan 
penyelidikan mengenai sesuatu hal yang belum dibicarakan dalam 
Rapat Paripuma, temyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal 15, maka harus diadakan penambahan 
penandatangan hingga jumlahnya mencukupi Apabila sampai dua 
kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang diperlukan tidak 
dapat dipenuhi, maka usul itu menjadi gugur. 

Pasal 19. 
(1) Apabila DPR mernutuskan menyetujui usul mengadakan penye 

lidikan, DPR membentuk suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang 
beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. 

(2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan 
juga masa kerja dan biaya Panitia K.husus Penyelidikan. 

(3) Atas pennintaan Panitia Khusus Penyelidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masa kerjanya dapat diperpanjang 
atau diperpendek oleh DPR , 

Pasal 20. 
(1) Panitia Khusus Penyelidikan harus memberikan Iaporan ter 

tulis berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali kepada Pimpinan DPR. 
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan dikirimkan 
kepada Presiden. 

(2) Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima] orang 
Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, laporan berkala 
sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibicarakan 
dalarn Rapat DPR kecuali apabila DPR menentukan lain. 

Pasal 17. 
Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi untuk 

mempelajari usul tersebut, dan waktu pembicaraannya dalam Rapat 
Paripurna, 
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Mcngajukan Pcrnyataan Pendapat 

Pasal 24. 
(1) Sekurang-kurangnya 25 (c!ua puluh lima) orang Anggota DPR 

yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usu! pcr 
nyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang 
dibicarak an maupun mengenai soal lain. 

(2) Usu! pemyataan pendapat tersebut serta penjelasannya di 
sampaikan sccara tertulis kepada Pimpinan DPR. 

(3) Dalam Rapat Paripurna yang berikut Kctua Rapat mernberi 
tahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul tersebut, 

Mengadakan Pcrubahan (Amandemen) 

Pasal 22, 
( 1) Para Anggota DPR dapat mengajukan usu! perubahan atas 

usul suatu Rancangan Undang-undang. 
(2) Pokok-pokok usu! perubahan d ik cmuk akan dalam Pernan 

dangan Umurn pada pernb icaraan tingkat IL 
(3) Usul perubahan disampaikan olch Anggota dalam pcmb icaraan 

tingkat Ill, un tuk dibahas dan diambil kcpu tusan, 
Pasal 23. 

Pernbahasan p erubahan dalam Komisi/Gabungan Korn isi/Panitia 
Khusus dilakukan sccara musyawarah un tuk mu faka t. .J ika terpaksa 
diarnbil k epu rusan bcrdasarkan suara terbanyak, mak a yang dilaku 
kan pemungutan suara adalah terhadap rurnusan barn hasil pendekat 
an dalam rnusyawarah. 

Pasal 21. 
(1) Setclah selesai dcngan pekcrjaannva, Panitia Khusus Penyelidik 

an mcrnberikan laporan tertulis kcpada DPR. Laporan i tu di bagikan 
kcpada para Anggota clan kernudian dibicarakan dalarn Rapat Paripurna 
untuk mengambil kcputusan akhir, kecuali kalau Rapat Paripurna itu 
rncnen tukan lain. 

(2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Pcnyclidikan 
terse but disamp aikan kepada Presidcn. 

(3) Panitia Khusus Pcnve lidikan dibubarkan oleh DPR sctelah 
tugasnya dinyatakan sclcsai, 
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Pasal 27. 
(1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka pembicara 

an lebih 1anjut mengenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat 
dilakukan dalam pembicaraan tingkat 111 

(2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1) pasal ini dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pen 
dapat (Hearing) dan atau Rapat Dengar Pendapat Umum (Public 
Hearing) dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk Pengusul, 

Pasal 28. · 
( 1) Selama suatu usu1 pernyataan pendapat belum disetujui oleh 

Pasal 26. 
(1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat di 

lakukan dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 115. 

(2) Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk membicarakan 
usul pemyataan pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna, 

(3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) pasal ini, yang merupakan pembicaraan tingkat I, para Pengusul 
diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul 
pernyataan pendapat tersebut. 

(4) Dalam pernbicaraan tingkat II, terhadap usu! dan penjelas 
an para Pengusul, kepada Anggota lain diberi kesempatan untuk mem 
berikan pemandangannya dan kepada Presiden untuk menyatakan 
pendapatnya. Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas peman 
dangan para Anggota serta pendapat Presiden tersebut, 

(5) Jika Rapat Paripurna memandang perlu, maka dapat diberi 
kan kesernpatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan 
pemandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya 
dan kepada Pengusul untuk memberikan jawaban atas pemandangan 
para Anggota dan pendapat Presiden terse but. 

(6) Setelah pembicaraan .sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
dan (5) pasal ini selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak 
lanjut penyelesaiannya. 

Pasal 25. 
Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan kepada 

para Anggota dan dikirirnkan kepada Presiden. 
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Mcngajukan/Menganjurkan Seseorang, Jika 
Ditentukan Oleh Suatu Per aturan Pcrundangan 

Pasal 31. 
(1) Apabila suatu pcraturan perundangan mencntukan agar DPR 

mengajukan/menganjurkan calon untuk mengis i suatu jabatan, maka 
Rapat Paripurna mcnugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan 
dan kernudian memberikan pertimbangannya. 

(2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam 

Setelah p embicaraan tingkat III selesai, mak a pcmbicar aan di 
akhiri dengan tingkat IV, d imana DPR mengambil keputusan untuk 
mcnyetujui atau menolak usul perny<Ltaan pendapat tcrsebut, 

Pasa1 30. 
( l) Apabila DPR memu tuskan bahwa Prcsiden dianggap sungguh 

sungguh mclanggar Haluan Negara, m aka DPR menyampaikan per 
nyataan pcndapat untuk mengingatkan Presiden (memorandum). 

(2) Tata cara pcngajuan usul pemyataan pendapat sebagaimana 
dimaksud dalam aya t ( 1) pasal ini serta penyelcsaiannya, mcngiku ti 
ketcntuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

( 3) Pelaksanaan selanju tnya daripada keten tuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( l) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan 
pcrundangan yang beriaku. 

Pasal 29. 

DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya 
kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan 
tcrtulis kepada Pimpinan DPR yang kemudian mcmbagikannya kepada 
para Anggota, dan mcngirimk annya k epada Prcsidcn, 

(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul pernyataan pen· 
dapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I tcrnyata menjadi 
kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambah 
an penandatangan hingga jumlahnya mcnjadi sekurang-kurangnya 
25 (dua puluh Iima) orang clan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, 
Apabila samp ai du a kali Masa Persidangan jumlah pcnandatangan 
yang dimaksu d tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi 
gugur. 
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Pasal 35. 
(1) Apabila jawaban atas pert.anyaan yang diajukan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, 
maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan, 

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut d.ijawab 
dengan lisan. 

Mengajukan pert.anyaan 
Pasal 34. 

(1) Siap Anggota DPR secara perseorangan maupun bersama-sama 
dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden, 

(2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat sert.a jelas dan 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

(3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Frak.sinya dan 
atau Pimpinan DPR dapat memberi/merninta penjelasan tentang perta 
n yaan terse but. 

(4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu kepada 
Presiden dengan disertai permintaan agar supaya mendapat jawaban 
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membagikan pertanyaan ter 
sebut kepada para Anggota 

(5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak 
dapat diumumkan. 

ayat {l) pasal ini, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari 
jabatan yang akan diisi, kecuali apabila peraturan perundangan me 
n en tukan lain. 

(3) Rapat Paripuma menetapkan calon dengan memperhatikan 
pertimbangan Badan Musyawarah. 

Pasal 32. 
Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara tertulis 

kepada Presiden. 

Mengajukan Rancangan Undang-undang 
Usul lnisiatif. 

Pasal 33. 
Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul 

Inisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII. 
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Tu gas. 
Pasal 39. 

( 1) Fraksi bertugas mcncn tukan clan mengatur sepenuhnya segala 
sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing Fraksi. 

Pasal 38. 
( l) DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik clan Golongan 

Karya sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 1969 juncto 
Undang-undang No. 5 tahun 1975, mcmbentuk 4 (empat) Fraksi, 
ialah: 
Fraksi ABRI, 
Fraksi Karya Pembangunan, 
Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia, clan 
Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan. 

(2) Siap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu Fraksi. 

Susunan. 

Kcdudukan 

Pasal 37. 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas 

kekuatan-kekua tan sosial dan po litik , dan mencerminkan susunan 
golongan dalam masyarakat. 

( 
BAB V. 

FRAKSI 

Kedudukan protokoler dan 
hak keuangan/administratif. 

Pasal 36. 
Kedudukan protokoler clan hak keuangan/administratif bagi Pim 

pinan clan Anggota DPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

(3) Apabila Presidcn menjawab dengan lisan, maka Penanya dalam 
rapat yang clitetnukan untuk itu dapat mengernukakan lagi dengan sing 
kat penje lasan tentang pertanyaannya supaya Presidcn dapat mernberi 
kan keterangan yang lcbih luas tcntang soal yang terkandung di dalam 
pertanyaan itu. 
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Tu gas. 
Pasal 42. 

(1) Tugas Pimpinan DPR adalah: 
a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 

Ketua dan Wal<ll-Wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada 
Rapat Paripuma; 

b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR yar.ig dalam pe 
laksanaannya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga clan Sekre 
tariat DPR; 

c. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Ter 
tib ini serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat; 

d. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajiban- 
nya; 

e. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan; 
f. · menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu, 
g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, 

Pasal 41. 
Pimpinan DPR tercliri atas seorang Ketua dan 4 (empat] orang 

Wakil Ketua. 

Susunan, 

BAB VI. 
PIMPINAN DPR 

Kedudukan 
Pasal 40. 

(1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan 
satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan 
Fraksi-Fraksi. 

(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan 
DPR. . 

(2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan 
efisiensi kerja para Anggota dalam melaksanakan tugasnva, yang ter 
cermin dalam setiap kegiatan DPR. 

(3) Guna kelancara.n pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan 
sarana yang memadai, dan anggaran menurut perirnbangan jumlah 
Anggota masing-masing Fraksi. 
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(1) a. Sclama Pimpinan DPR bclum di tet.apkan, musyawarah 
untuk scmentara wak tu dipimpin oleh Anggota yang ter tua usianya dan 
dibantu Anggota yang termuda usianya, yang discbut Pimpinan Semen 
tar a Musyawarah, 

b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda 
usianya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayar ini berhalangan, maka 
scbagai penggantinya adalah Anggota yang tertua <lan atau yang termu 
da usianya diantara yang hadir. 

(2) Pimpinan DPR dipilih dari clan oleh para Anggota DPR. 
(3) Calon Kctua clan Wak il-Wak il Ketua DPR diusulkan oleh para 

Anggota dalam satu paket, 
( 4) Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3) pasal 

ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh Iima) orang 
Anggota DPR. 

(5) Usul paket tersebut disarnpaikan kepada Pimpinan Sernentara 
Musyawarah secara tcrtulis dengan disertai daftar tandatangan para 
Pengusul, f 

(6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mengemuka- 
kan penjelasan atas usulnya melalui jurubicara masing-masing. 

(7) Pernilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan 
musyawarah untuk mencapai mufakat, sehinirna merupakan keputusan 
secara bulat. 

(8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufa- 

/ 
Cara pcmilihan. 

Pasal 44. 

an tara Iain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat 
DPR. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

( 1) pasal ini. Pimpinan DPR bcrtanggungjawab kepada DPR. 

Pasal 43. 
(1) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas pcnuh di DPR. 
(2) Apabila Kctua berhalangan, rnak a kewajibannya dilaksanakan 

oleh Wakil-Wakil Ketua. 
(3) Dalam hal memirnpin suatu r apat, apabila Ketua clan Wakil" 

Wakil Ketua berhalangan, maka rapat itu dipimpin oleh Anggota DPR 
yang tertua usianya di antara yang hadir. 
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Pasal 48. 
( 1) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR. 
(2) Badan Musyawarah beranggotakan 66 (ena.m puluh enam) 

orang, dengan perincian: 

Susunan, 

BAB VII. 
BADAN MUSYAWARAH 

Kedudukan 

Pasal 47. 
Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat keleng 

kapan DPR yang bersifat tetap, 

Pasal 46. 
Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, 

maka DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan 
tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musya 
warah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
{I) pasal 40. 

PasaI 45. 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua 

diambil sumpah menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh 
Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripuma DPR. 

(2) Bunyi sumpah a tau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
· pasal ini adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan 

yang berlaku, 

kat, sedangkan jumlah penandatangan pada satu usul paket atau pada 
paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Pim 
pinan Sementara Musyawarah menetapkan paket dengan pendukung 
suara terbanyak menjadi keputusan DPR. 

(9) Apabila kepu tusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat { 7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan 
berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV. 

(10) Apabila Pirnpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Semen 
tara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR yang 
terpilih. 
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Pasal 50 
( 1) Rap at Bad an Musyawarah untuk rnerientukan acara DPR dapat 

mcngundang Ketua alat kclengkapan DPR lainnya atau yang mewakili 
nya dan atau Anggota DPR yang dipandang perlu oleh Badan Musya 
warah; mereka yang diundang itu rnernpunyai hak bicara. 

(2) Apabia dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut 
wewenang dan tugas DPR dianggap prins ipiil dan perlu segera diambil 

Rapat dan pcngambilan keputusan 

syawarah. 

Pasal 49 
Tugas Badan Musyawarah adalah: 

a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa 
Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, clan rnene tapkan 
ancar-ancar wak tu penyelesaian sesuatu masalah, terrnasuk jangka 
wak tu p enyelesaian suatu Rancangan Cndang-undang, dengan 
tidak mengurangi hak Rapat Paripuma untuk mengubahnya; 

b. mernberikan pedornan serta penimbangan kepada Pimpinan DPR 
dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelak 
sanaan wewenang dan tugas DPR; 

c. menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR; 
d. menetapkan pokok k cbijaksanaan kcrjasarna antar Parlemen; 
e, melaksanakan hal-hal yang olch DPR diserahkan kepada Badan Mu- 

Tusas 1:> 

fraksi ABRI: 11 (sebelas) orang, 
Fraksi Karya Pcmbangurnm: 37 (tiga puiuh tujuh) orang, 
Frak si Par tai Demokrasi Indonesia: 4 (empat) orang, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan: 14 ( ernpat he las) orang. 

(3) Badan Musvawarah mernpunyai Anggota Pengganti sebanyak 
3 3 ( tiga puluh tiga) orang, dengan perincian : 
Fraksi ABRl: 6 (cnam) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan: 18 ( delapan be las) orang, 
Fraksi Partai Dernokrasi Indonesia: 2 ( dua) orang, clan 
Fraksi Persatuan Pembangunan: 7 (tujuh) oranng. 

( 4) Anggota Paneganti Badan Musyawarah menggan tikan keduduk 
an Anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan. 
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(1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetap 

kan oleh DPR dengan surat keputusan tersendiri, 
(2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat, 

Pasal 53 
( 1) Seriap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan DPR. hams 

manjadi Anggota salah satu Komisi, 
(2) Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkan komposisi 

keanggotaan Komisi menurut pertimbangan jumlah Anggota tiap-tiap 
Fraksi. 

(3) Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup 
yang bukan Komisinya, dengan terlebih dahulu rnemberitahukan kepa 
da Ketua Rapat, 

(4) Penggantian antarwaktu Anggota Komisi dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap, 

Pasal 54 
( 1). Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang ber 

sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi, 
(2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua, dan 3 (empat) 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 51 

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR 
yang bersifat tetap. 

BAB VIII. 

KOMISI 

keputusan, maka Pimpinan DPR selaku Pimpinan Badan Musyawarah 
secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat. 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan se 
bagaimana diatur dalam Bab XV, dan apabila dalam penghitungan 
suara terdapat Iebih dari satu pendapat yang mempunyai pendukung 
yang sama jumlahnya, maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan 
keputusan akhir, 
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Tug as 

Pasal 55 
(I) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah: mengada 

kan pernbahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancang 
an Undang-undang yang terrnasuk ruang lingkup tugasnya, sesuai de 
ngan ketentuan yang diatur dalam BAB XIII. 

(2) Di bidang anggaran, tugas Kornisi adalah: 
a. mengadakan pernb icaraan peridahuluan mengenai penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk 
ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. mengatlakan p ernbahasan dan pengajuan usul penyempurnaan 
Rancangan Anggaran Pen dapa tan Jan Belanja Negara yang termasuk 
ruang lingkup tugasnya bersama-sarna dcngan Pernerintah ; 

c, mengadakan pernbahasan atas laporan Keuangan Negara dan pelak 
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk 
ruang lingkup tugasnya; 

d. memberikan bahan pernik iran kepada Kornisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara tentang hasil pernb icaraan pendahuluan sebagai 
mana dimaksud pada huruf a dan hasil pernbahasan sebagaimana 
dimaksuc pada huruf b dan c ayat ini. 

(3) Di bidang pengawasan, tugas Ko misi adalan: 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, 

terrnasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan 
pelaksanaannya yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

orang \Vakil Kctua, yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap 
permulaan Tahun Sidang dalarn rapat yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpin an Kornisi diatur sen 
diri berclasarkan tugas Komisi. 

(4) Apabila dalam rapat Pimpinan Kornisi ada Anggota Pimpinan 
yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh Anggota Fraksi 
nya dalam Komisi yang bersangkutan. 

( 5) Penggan tian an tarwaktu Anggo ta Pirnpirran Komisi dilakukan 
dengan memperhatikan kctentuan sebagaimana dimaksud <lalam ayat 
(1) clan (2) pasal 1111, apabila Anggota yang bersangkutan bcrhalangan 
tetap, 
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b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Ha 
luan Negara (GBHN) yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

c. menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal 
yang tennasuk ruang lingkup tugasnya. 

{4) Untuk melaksanak.an tugas-tugas sebagaimana dimaksud alam 
ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Komisi dapat: 
a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili 

oleh Menteri, 
b. mengadakan · Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat 

Pemerintah yang mewakili Instansinya; 
c, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik 

atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; 
d. mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipan 

dang perlu, yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dila 
porkan kepada DPR dalam Rapat Paripuma untuk ditentukan tin 
dak lanjutnya; 

e .. mengikuti dengan seksama serta mengadakan penyelidikan terhadap 
peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi baik di 
dalam maupun di luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada 
pihak lain; 

g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing} 
apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili 
Instansinya, yang tidak tennasuk ruang lingkup tugas Komisi yang 
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas 
persetujuan Pimpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang 
menyangkut beberapa Komisi; 

i. membentuk Panitia Kerja; 
J· melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau Badan Mu· 

syawarah; 
k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang 

perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR. 

(5) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Penda 
pat Umum sebagaimana dimaksud dalarn ayat (4) huruf, a, b dan c pasal 
ini tidak boleh dilakukan di luar gedung DPR, kecuali dengan persetuju 
an Pimpinan DPR 
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Pasa! ::J6 
Di samping tugas sebagai.mana dimaksud dalam pasal 55, khusus 

Kornisi Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara, yang selanjutnya 
discbut dcngan singkatan Ko misi APBN, bertugas pula: 
a. menarnpung hasil pernbicaraan pendahuluan dari Kornisi lainnva 

dengcm pihak Pemerin tah un tuk dijadikan bahan dalarn mengadakan 
pembicaraan pendahuluan dengan Pernerin tah dalam rangka penyu 
sunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b, memberikan pendapat k cpada DPR mcngenai Rancangan Undarig 
undang tcntang Anggaran Pend apatan clan Belanja Xegara ser ta 
Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Prcsiden kepada DPK 
dalam Rapat Paripurna; 

c. menampung dan mernb icarakan scrnu a bahan mengenai Rancangan 
Undang-un dang tentang Anggaran Pendap atan clan Belanja :'\egara 
serta :'\ota Keuangannya yang diperoleh dari: 

Pemandangan Urnum para A .. ngtota DPR dan jawaban Pernerin 
tah, 
saran dan pcndapat Ba<ian Xlusyawarah, 
saran dan pcn dapat rnasing-masing Kornisi, sert a 
saran dan pcndapat masing-m asing Fraksi; 

d. mengikuti pcrkcmbangan «an nwngawasi pelaksanaan kcbijaksanaan 
pengelolaan Kcnangan Ncgant pati.a kcseluruhannya; 

e. mernbahas bersarna dengan Pcmer inr ah tcntang perkiraan Tambah 
an clan I'erubahan atas Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Xegara 
yang sedang berjalan, setclah rnernpcrolch gambaran tentang pelak 
sanaan Anggaran Peridapatan chm Bclanja :\egara 'I'ahun Anggaran 
yang scdang berjalan: 

f. membahas clan mengajukan pendap at tcrhadap Rancangan Undang 
undang tcntang Tamhahan clan Perubahan atas Anggaran Pendapat 
an dan Belanja Negara yang disarnpaikan oleh Prcsiden kepada DPR; 

g. membahas Ran cangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggar- 

(6) Kunjungan Kerja sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (4) huruf d 
pasal ini tidak boleh cilakukan dalam Masa Sidaug, kecuali dcngan per 
setujuan Badan Musyawarah. 

(7) Kornisi menentukan tindak ianju t dari hasil pelaksanaan tugas 
Kornisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), (2), (3) dan (4) pasal ini, 
teru tama basil Rap at Kerj a dengan Prcsidcn, 



503 

(3) Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Anggota 
BURT dari Fraksinya yang berhalangan. 

(4) Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan Tahun 
Sidang dan tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Ko· 
nus 1. 

(5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

3 (tiga) orang, 
9 (sembilan) orang, 
1 (satu) orang, dan 
4 (empat) orang. 

Clan: 
Fraksi ABRI 6 (enam) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan 18 (delapan belas] orang, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 2 (dua} orang, clan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) orang. 

(2) BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuh be 
las) orang dengan perincian: 
Fraksi ABRI 
Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi Persatuan Pembangunan 

Pasal 58. 
(1} BURT beranggotakan 33 (tiga puluh tiga) orang dengan perin- 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 57 

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan 
singkatan BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. 

BAB IX 

BADAN URUSAN RUMAH T ANGGA 

an serta memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Pari 
puma; 

h. memberikan pendapatnya mengenai Hasil Pemeriksaan Tahunan 
Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR untuk ditentukan tindak 
lanjutnya. 
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(1) Tugas BURT adalah: 
a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelak 

sanaan kerumahtanggaan DPR serta kescjahteraan Anggota DPR 
clan Pegawai Sekretariat DPR; 

b. atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelak 
sanaan tugas clan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal lain 
yang bcrhubungan dcngan kerumahtanggaan DPR, baik atas. penu 
gasan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah maupun atas 
prakarsa sendiri; 

c. membantu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
huruf b pasal 42 clan sesuai pula dengan pokok kebijaksanaan yang 
teiah dite tapkan oleh Badan Musyawarah, dalam haI: 
(a) mcncntukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR, 
(b) merieliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja 

DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPR, 
(c) mengawasi proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja 

DPR selanjutnya, 
(d) mengawasi pelaksanaan dan pengclolaan Anggaran Belanja 

DPR; 

d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah ke 
rumahtanggaan dan kesejahteraan yang ditugaskan oleh Pimpinan 
DPR dan atau Badan Musyawarah, tcrrnasuk melakukan studi per 
bandingan yang dipandang perlu. 

(2) Sekretariat DPR harus memberikan penjelasan dan data menge 
nai hal-hal yang diperlukan oleh BURT. 

(.3) Dalam melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud dalarn ayat 

Tug as 

Pasal 60 

Pasal 59 
(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang 

bersifat kolek tif serta mencerrnink an Fraksi-Fraksi. 
(2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Kctua dan 4 (empat) 

orang Wakil Ketua, yang dipilih dari clan oleh Anggota BURT pada 
sctiap permulaan Tahun Sidang cialam rapat yang dipimpin oleh Pim 
pinan DPR. 

(3) Pembagian tu gas antara Anggota Pimpinan BURT diatur sendiri 
berdasarkan tugas BURT. 
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Pasal 63 
( 1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan yang ber 

sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi. 
(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) 

orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP pada 
setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pim 
pinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur sen 
diri berdasarkan tugas :SKSAP. 

(2) Keanggotaan BKSAP diteapkan pada setiap permulaan Tahun 
Si dang. 

(3) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

6 (enam) orang, 
18 (elapan belas) orang, 
4 ( empat) orang, dan 
7 (tujuh) orang. 

cian: 
FraksiABRI 
Fraksi Karya Pembangunan 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Fraksi Persatuan Pembangunan 

Pasal 62 
(1) BK.SAP beranggotakan 35 (tigapuluh lima) orang dengan perin- 

Susunan 

BAB X 
BADAN KERJASAMA ANTAR P ARLEMEN 

Kedudukan 
Pasal 61 

Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan 
singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkap 
an DPR yang bersifat tetap, 

(1) pasal ini, BURT bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR. 
(4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali 

dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan 
kepada Badan Musyawarah dan dibagikan kepada para Anggota DPR 
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(1) Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang dite 
tapkan olch Badan Musyawarah, mernber ikan garis kebijaksanaan kerja 
sama an tar Parlernen kepada Pimpinan BKSAP; 

(2) BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksan aan kerjasama 
antar Parlemen, juga dapat melaksanakan hubungan dengan luar negeri 
atas nama DPR bcrdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepad anya 
oleh Badan Musyawarah. 

Pasal 65. 

(3) BKSAP melapork an h asil kunjungan clelegasi DPR kepada 
Rapat Paripurna DPR. 

( 4} BKSAP mernberikan laporan t er tulis kepada Badan Musyawa 
rah sekurang-kurangnya sekali dalarn satu Tahun Siclang serta membagi 
kannya kepada para Anggota DPR. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini dan ayat (2) pasal 65, BKSAP bertanggungjawab kepada 
DPR. 

d. memberikan saran clan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah 
kerjasama an tara Parlemen; 

e. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang ber 
hubungan dengan Parlemen negara lain. 

Tugas 

Pasal 64 
(1) Sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan 

Musyawar ah, BKSAP bertugas: 
a. menggalang, membina clan mengolah hubungan persahaba tan clan 

kerj asama antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik secara 
bilateral maupun secara multilateral; 

b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR keluar negeri clan 
mengolah serta mengembangkan hasil kunjungannya; 

c. mernp ersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan 
delegasi Parlernen negara lain yang menjadi tamu DPR; 
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Pasal 69 
(1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan 

dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan 
DPR yang membentuknya, 

Tu gas 
Pasal 68 

(1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan 
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR. 

(2) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR. 
(3) DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus. 
(4) Ketentuan yang berlaku bagi Komisi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) pasal 55, berlaku pula bagi Panitia Khusus. 
(5) Panitia Khusus bibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyata 

kan selesai. 

Susµnan 
Pasal 67 

{1) Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (Iima) orang 
Anggota DPR yang mencerminkan Fraksi-Fraksi, dan apabila dipandang 
perlu dapat ditetapkan Anggota Pengganti. · 

(2) Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ke 
tua yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia setelah mendengar pen· 
dapat Fraksi-Fraksi, 

{3) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedangkan Pa 
nitia Kerja dapat pula dibantu oleh sebuah Sekretariat apabila dipan 
dang perlu, 

Kedudukan 
Pasal 66 

(1) DPR clan atau alat kelengkapan DPR, apabila mem.andang perlu 
dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara. 

(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan 
merupakanalat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh 
alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja. . 

BAB XI 
PANITIA 
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( 1) Masa Persidangan berikut acara clan jadwalnya di tetapkan oleh 
Badan Musyawarah, dengan mernperhatikan agar pembahasan Ran 
cangan Undang-undang tentang Anggaran Peridapatan clan Belanja Ne 
gara serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-undang tentang 
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pcridapatan dan Belanja Ne 
gara, dapat selesai tepat pada wak tunya. 

(2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat un 
tuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini, maka Pimpinan DPR dapat mcnetapkan acara clan jadwal 
terscbut dengan mernperha tikan peridapat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Pasal 71 

Pasal 70 
(1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus clan di 

akhiri pada tanggal 15 Agustus tahun bcrikutnya. 
Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan 

Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 
{2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 ( ernpat] Masa Persidangan. 

_ ( 3) Tiap-tiap Masa persidangan melipu ti Masa Sidang clan Masa 
Reses. 

(4) Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan ter 
u tama di dalam gedung DPR. 

(5) Masa Reses adalah masa kegiatan DPR di luar Mas a Sidang, 
yang dilak ukan oleh para Anggota DPR secara perorangan atau berk e 
lompok, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan 
kerja, 

BAB XII 

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR 

Ketentuan umum 

(2) Tatacara kerja Panitia Kerja ditctapkan oleh alat kelengkapan 
DPR yang memben tuknya. 

(3) Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat kelengkapan DPR 
yang membentuknya. 

{4) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapk an oleh alat ke 
lengkapan DPR yang mernbentuknya, 

(5) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang mern 
bentuknya setelah tugasnya dinyatakan selesai. 
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Jen.is-jenis rapat DPR ialah: 
Rapat Paripuma; 
Rapat Paripuma Luar Biasa; 
Rapat Fraksi; 
Rapat Pirnpinan DPR; 
Rapat Badan Musyawarah; 

jenis rapat 
Pasal 74 

Pasal 72 
(1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato 

Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berha 
langan, maka Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden. 

(2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pim 
pinan DPR menyam.paikan pidato pembukaan yang terutama meng 
uraikan kegiatan DPR yang akan dilakukan dalam ~Masa Sidang yang 
bersangkutan. 

(3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpin 
an. DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan 
hasil kegiatan DPR dalam Masa Reses sebelumnya, basil kegiatan 
selama Masa Sidang yang bersangkutan dan rencana kegiatan yang akan 
dilakukan dalam Masa Reses berikutnya. 

(4) Dalam Rapat Paripuma penutupan Masa Sidang terakhir dari 
suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun 
Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan basil 
kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangku tan. 

Pasal 73. 
(I) Waktu-waktu rapat DPR ialah: 

a. pagi hari Senin sampai dengan hari Kamis dari pukul 
09.00 sampai pukul 14.00; hari Jum'at dari pu 
kul 08.30 sampai pukul 11.00; hari Sabtu dari 
pukul 09.00 sampai pukul 13.00; 

b. malam : hari Senin sampai dengan hariJum'at dari pukul 
19.30 sampai pukul 23.30. 

(2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) pasal ini, dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan. 
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Pasal 79. 
( 1) Ra pat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan Musya 

warah beserta Anggota Penggantinya yang dipimpin olch Pimpinan 
Badan Musyawarah. 

{2) Rap at sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, dapat 
berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota 
maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh 
jumlah Anggota Bada.n Musyawarah, dan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi. 

Pasal 78. 
Rapat Pimpinan DPR adalah rap at Anggota Pimpinan DPR yang di 

pimp in olch Ketua DPR. 

Pasal 77. 
Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pim 

pinan Fraksi. 

Pasal 76. 
( 1) Rap at Paripuma Luar Biasa adalah Ra pat Paripurna yang diada 

kan dalam Masa Rescs, apabila: 
a. diminta oleh Presiden, atau 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musya 

warah; atau 
c. diusulk an oleh sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima) orang 

Anggota DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah. 
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pas al ini, 

Pimp inan DPR mengundang Anggota DPR untuk menghadiri Rapat 
Paripuma Luar Biasa tersebut. 

Pasal 7 5. 
Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin oleh 

Pimp inan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanak an 
wewenang dan tugas DPR. 

Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi; 
Rapat BURT clan Rapat BKSAP; 
Rapat Panitia; 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) clan 
Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing}. 
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(3) Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat 
Anggota Pimpinan Badan yang bersangkutan yang dipimpin oleh Ketua 
Badan tersebut. 

(1) 
a. Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT beserta Anggota Penggan 

tinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT. 
b. Rapat BK.SAP adalah rapat Anggota BK.SAP yang· dipimpin oleh 

Pimpinan BK.SAP. 
(2) 

a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf a pasal ini, 
dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik 
oleh Anggota maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya 
lebih dari separoh jumlah Anggota BURT dan dihadiri oleh unsur 
semua Fraksi. 

b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b pasal ini, 
dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 
lebih dari separoh jumlah Anggota BKSAP clan dihadiri oleh unsur 
semua Fraksi. 

Pasal 81. 

Pasal 80. 
(1) Rapat Komisi adalah ·· rapat Anggota Komisi yang dipimpin 

oleh Pimpinan Komisi. 
(2) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang tliadakan 

oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh Anggota Komisi-Komisi 
yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh rapat · 
gabungan itu atau yang ditentukan oleh dan dari Pimpinan Komisi 
Komisi yang bersangkutan. 

(3) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, 
dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh Iebih 
dari separoh jumlah Anggota Komisi, a tau Gabungan Komisi, dan diha 
diri oleh unsur semua Fraksi. 

(4) Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Gabungan Komisi 
adalah rapat Anggota Pimpinan Komisi atau Anggota Pimpinan Gabung 
an Kornisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan Ko 
nusi, 
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Pasal 84. 
(1) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara Komisi, 

Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pernerintah 
yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pirnpinan DPR maupun 
atas permintaan Pejabat yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpin 
an Kornisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) adalah rapat 
antara Komisi, Gabungan Komisi a tau Pani tia Khusus dengan perorang 
an, kelompok, organisasi, atau badan swasta, baik atas undangan 
Pimpinan DPR maupun atas perrnintaan yang bersangkutan, yang di 
pimpin oleh Pirnpinan Kornisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pim 
pinan Panitia Khusus. 

Pasal 83. 
(1) Rapat Kerja adalah rapat antara Kornisi, Gabungan Komisi 

atau Panitia Khusus dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden 
clan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan 
Pimpinan DPR clan dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabung 
an Komisi a tau Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, 
disampaikan kepada Presiden clan atau Menteri yang ditunjuk untuk 
mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan 
serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan itu, 

( 1) Rap at Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang 
dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat 
berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 
separoh jumlah Anggota Panitia Khusus clan dihadiri o1eh unsur semua 
Fraksi. 

(3) Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, 
maka berlakulah ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. 

(4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan 
Panitia Khusus, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus. 

(5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang di 
p imp in oleh Pimpinan Panitia Kerja. 

Pasal 82. 
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Pasal 87. 
(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pad.a dasamya bersifat 

rahasia dan tidak boleh diumumkan. 

(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, disetujui a tau ditolak. · · 

( 4) Da1am hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menyatakan 
rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan 
para Peninjau untuk meninggalkan ruangan rapat, 

lllL 

(2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT dan Rapat Panitia Kerja 
bersifat tertu tup, 

(3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasamya 
bersifat tertutup, tetapi atas keputusan Rapat Badan Musyawarah rapat 
rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat terbuka, 

(4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersang 
kutan. 

(5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para Anggota 
DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota DPR, baik diundang mau 
pun tidak. 

(6} Rapat tertutup ialah rapat yai;ig hanya boleh dihadiri oleh Ang 
gota DPR dan mereka yang diundang. 

Pasal 86. 
(1) Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusulkan untuk 

dinyatakan tertutup oleh Ketua Rapat, pihak Pcmerintah dan atau.salah 
satu Fraksi. 

(2) Apabila clipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara 
guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-Fraksi dan Peng 
usul membicarakan usul sebagaimana dimaksud · dalam ayat ( 1) pasal 

Sifat rapat 
Pasal 85. 

(1) Rapat Paripurna, Rapat Paripuma Luar Biasa, ·~pat .K.oDiisi, 
Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khusus peda dasamya ber 
sifat terbuka, tetapi atas keputusan rapat yang bersangltutan atau atas 
keputusan Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinya~ 
bersifat tertutup, · 
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Pasal 91. 
( 1) Setelah semua acara yang telah ditetapk an selesai dibicarakan, 

maka Ketua Rapat menutup rapat. 
(2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat tersebut 

Pasal 90 
(1) Sesudah rapat dibuka, Ke tua Rapat meminta Sckrctaris untuk · 

memberitahukan kepada rapat mengenai surat masuk clan surat keluar, 
(2) Rapat dapat mernbicarakan surat masuk dan surat keluar ter 

sebut. 

Pasal 89 
(1) Apabila pada wak tu yang telah di tentukan untuk membuka 

rapat, daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah 
Anggota Rap at dan dihadiri oleh unsur sernua Fraksi, maka Ketua Ra 
p at membuka rapat, 

(2) Apabila pada wak tu yang telah ditentukan untuk membuka 
rap at, ke ten tuan sebagaimana dimaksud dalam a yat ( 1) pas al ini belum 
dipenuhi, maka Ketua Rapat menunda pembukaan rapat terse but paling 
lama satu jam. 

(3) Jika pada akhir wak tu pemundaan, kctentuan sebagaimana di 
maksud dalam ayat ( 1) pasal ini belum juga dipenuhi, maka Ketua 
Rapat dapat mernbuka rapat, dengan kctentuan bahwa rapat tersebut 
tidak berwenang untuk mengambil keputusan, 

Tatacara rapat 

Pasal 88. 
( 1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani 

daftar hadir. 
(2) Un tuk para Undangan disediakan dafrar hadir tersendiri. 

(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
juga hams dipegang teguh oleh merek a yang mengctahui pembicaraan 
dalam rapat tertutup itu, 

(3) Berhubung dcngan sifatnya dan atau karena hal tertentu, maka 
atas usu! Pimp in an Rapat, pihak Pcmcr intah dan atau salah satu Fraksi, 
rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagi 
an dari pemb icaraan dalam rapat tertutup i tu, 
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( 1) Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR a tau Fraksi 
dapat mengajukan usul perubahan acara Rapat Paripurna yang sedang 
berlangsung. . 

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap 
usul perubahan acara itu. · 

Pasal 94. 

( 1) Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan, baik 
mengenai perubahan waktu dan atau mengenai masalah baru yang 
ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi, clan alat ke 
lengkapan DPR, atau oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR 
untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah. 

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
diajukan secara tertulis dengan menyebutkan masalah dan wak.tu yang 
diusulkan, selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang ber 
sangku tan dilaksanakan, 

(3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebaga.iinana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini kepada Badan Musyawarah. 

( 4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputasan 
terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) 
pasal ini. 

(5} Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan r,apat, 
maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
pasal 71. 

Tat.acara merubah acara rapat 
yang telah ditetapkan 

Pasal 93. 

belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 7 3 telah habis maka Ketua Rapat menunda penyelesaian 
acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau menerus 
kan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat, 

(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok 
pokok keputusan dan atau kesimpulan yang telah dihasilkan oleh rapat, 

Pasal 92. 
Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang 

Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil-Wakil Ketua berhalangan, 
maka rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya di antara yang 
hadir. 
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Pasal 99. 
(1) Setiap waktu di dalam rapat dapat diberikan kesempatan 

(2) Apabila seorang pembicara rnelampaui batas waktu yang telah 
ditentukan, Ketua Rapat memperingatkannya untuk mengakhiri pem 
bicaraan, dan harus ditaati. 

ra. 

Pasal 97. 
(1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pen 

daftaran narna. 
(2) Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan setelah di 

persilahkan oleh Ketua Rapat. 
(3} Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat 

giliran berbicara, dapat digantikan oleh Anggota lain dari Fraksinya 
dengan sepengetahuan Ketua Rapat, 

(4) Pembicara dalarn rapat tidak boleh diganggu selama berbicara. 

Pasal 98. 
(1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Anggota berbica- 

Pasal 96. 
(1) Sebelum berbicara, Anggota yang akan berbicara mendaftarkan 

nama lebih dahulu. Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksi 
nya. 

(2) Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berhak ikut berbicara, kecuali bila 
menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima, 

Tatacara perrnusyawaratan 

Pasal 95. 
( 1) Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang termuat dalam Peraturan Tata Tertib mi, 
(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk 

menjelaskan masalah yang menjadi pokok pernbicaraan, menunjukkan 
duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan pada 
pokok persoalan dan menyimpulkan pernbicaraan para Anggota. 

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, maka 
untuk sernentara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan 
yang lain. 



Pasal 102! 
(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan.sebagai 

mana dimaksud dalam pasal;:;~Olt··· l<Ctua Rtpat melarang P?nb~ 
tersebutuntukmcneruik~~ya. · · , ·~tr' 

interupsi kepada Anggota untuk: 
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenamya mengenai 

masalah yang sedang dibicarakan. 
b. menjelaskan soal-soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri 

dan atau tugasn ya. · 
c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, 

a tau 
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara. 

(2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara mengadakan 
interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. 

(3) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) huruf a dan · b pasal ini tidak diadakan pembahasan. 

( 4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c dan d pasal 
· - ini, untuk dapat menjadi pokok pembicaraan, harus mendapat persetu 

juan dari rapat, 
Pasal 100. 

(1) Seorang pembicara tidak diperkenankan menyimpang daripo 
kok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 
99. 

(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat me 
nyim.pang dari pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan 
dan meminta supaya pembicara kembali pada pokok pembicaraan. 

Pual 101. 
. Apabila seorang pembicara dalam rapat menggwiakan kata-~ 

yang tidak layak, atau melakukan perbuatan yang·mengganggu keser 
tiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan pcrbuatan yang ber 
tentangan dengan hukum, maka Ketua Rapat memperingatkan agar 
yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan atau memberi ke 
sempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. 

Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata 
katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak. dimuat dalam 
Risalah atau Catatan Rapat. 
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Pasal 105. 
(1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Ra pat secepatnya menyusun 

Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada para An.ggota dan 

Risalah, Catatan Rapat 
dan Laporan Singkat 

Pasal 104. 
( 1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang di 

tandatangani oleh Ketua Rapat. 
(2) Risalah ialah catatan Rapat Paripuma yang dibuat secara Ieng 

kap dan berisi seluruh jalannya pcrnbicaraan yang dilakukan dalam 
rap at, serta dilengkapi dengan ca ta tan ten tang: 
a. jenis clan sifat rapat, 
b. hari dan tanggal rapat, 
c. ternpat rapat, 
d. acara rapat, 
e. wak tu pembukaan dan penu tupan rapat, 
f. Ketua dan Sekretaris Rapat, 
g. jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam rapat, dan 
h. undangan yang hadir. 

Pasal I 03. 
( 1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 

101 dan pasal 102, dan Ketua Rap at berpendapat bahwa rapat tidak 
mungkin dilanjutkan, maka Ketua Rapat dapat menutup atau menunda 
rapat tersebut. 

(2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) pasal irii tidak boleh rnclebihi 24 (duapuluh empat) jam. 

(2) Jika peringatan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini 
masih juga tidak diindahkan olch yang bersangkutan, maka Ketua Ra 
pat mcrninta yang bersangkutan mcninggalkan rapai. 

(3) Apabila Anggota tersebut ticlak mengindahkan permintaan se 
bagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan di 
keluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perin tah Ketua Rapat, 
Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan 
untuk rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan clan para tamu 
lainnya. 
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n atau Laporan Singkat menge- (1) Pada JUsaiah, C 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan 
untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu da 
lam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara 
terse but dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapatyang bersang 
kutan. 

an. 

Pasal 107. 
(1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 106 

selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Catatan Rapat Sementa 
ra untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkut- 

Pasal 106. 
( l) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, 

Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BK.SAP 
dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani 
oleh Ketua Rapat, 

(2) Catatan Rapat ialah suatu catatan yang rnemuat pokok-pokok 
pembiearaan, kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, serta dilengkapi dengan 
catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf h pasal 104. 

(3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan ke 
pu~san rapat. 

pihak yang bersangkutan, 
(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan 

untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam wak 
tu 4 (empat) hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan 
menyampaikannya kepada Sekretariat DPR. 

(3) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 
ini lewat, maka Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah Resmi untuk 
dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan. 

(4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah, kepu 
tusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan. 
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Pasal 110. 
( 1) Ketua Rap at menj aga agar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 10 9 tet ap d ipa tuhi. 
(2) Ketua Rapat dapat merninta agar Undangan dan atau Peninjau 

yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan 
apabila permintaan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ke 
tua Rap at mengeluarkannya dari ruangan rapat dengan paksa. 

(3) Dalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, 
Ketua Rapat dapat menu tup atau rnenunda rapat. 

( 4) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (duapuluh empat) jam. 

Undangan dan Pcninjau 

Pasal 109. 
(1) Cndangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang hadir 

dalam rapat DPR atas undangan Pirnpinan DPR, clan Anggota DPR 
bukan Anggota suatu alat kelcngkapan DPR yang hadi rdalam rapat alat 
kelengkapan tersebut a tas undangan Pimpinan DPR atau Pirnpinan 
alat kelengkapan yang bersangkutan. 

(2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa un 
dangan Pimpinan DPR. 

(3) Cntuk Undangan clan Peninjau discdiakan tempat tersendiri. 
(4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan 

a tau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 
{ 5) Undangan dapat berbicara dalam rap at atas persetuj uan Ketua 

Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara, sedangkan Peninjau di sarn 
ping tidak mempunyai hak suara, juga tidak dibenarkan menyatakan 
sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 

nai rapat yang bersifat tertu tup, harus dicantumkan dengan jelas kata 
"RAHASIA", dengan mernperh atikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) pasal 87. 

(2) Rapat yang bersifat ter tutup dapat memutuskan bahwa sesuatu 
hal yang dibicarak an clan a tau dipu tuskan dalam rapa t itu tidak dima 
sukkan dalam Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat, 
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dalam Rapat Paripurna 
dalam Rapat Paripuma, 

(1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dilakukan 
melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali kalau Badan Musyawa 
rah menentukan lain. 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( l) pasal ini, adalah sebagai herikut: 

tingkat I 
tingkat II 

Tingkat-tingkat pembicaraan 
Pasal 1'15. 

Pasal 113. 
Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan me 

ngenai persoalan yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan 
Undang-undang yang diterima Iebih dulu, sedangkan Rancangan Un 
dang-undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap. 

Pasal 114. 
Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan 

oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk .disahkan menjadi Undang 
undang. 

Pasal 112. 
(1) Di dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah Rancangan Un 

dang-undang diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahu 
kan kepada para Anggota ten tang masuknya Rancangan Undang-undang 
tersebut.· 

(2) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersang 
kutan. 

Pasal 111 
(1) DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang. 
(2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau 

berupa Usul Inisiatif dari DPR. 

Ketentuan umum 

BAB XIII 

PEPtffiENTUKAN UNDANG-UNDANG 
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Pembicara tingkat III ialah: 

Pasal 118. 

Pasal 11 7. 
Pernb icaraan tingkat II ialah: 
l. 

a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna olch para Anggota 
DPR yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan 
Undang-undang b escrta Keterangan Pcmcrintah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 116 huruf a. 

b. Tanggapan Pemerin tah dalarn Rap at Paripurna tcrhadap Rancangan 
Cndang-undang Usu! Inisiat if beserta penjelasan Korni si, Gabungan 
Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 
116 huruf b. 

2. 
a. Jawaban Pemerin tah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandang 

an Umum para Anggota sebagaimana dirnaksud pada angka 1 huruf 
a; 

b. ja\vaban Kornisi, Gabungan Komisi atau Pan itia Khusus atas nama 
DPR terh adap tanggapan Pemerintah sebagaimana dirnaksud pada 
angka 1 huruf b. 

Pasal I IG. 
Pernbicaraan tingkat I ialah: 

Keterangan atau penjelasan dalarn Rapat Paripurna: 
a. oleh Pemcrintah terhadap Rancangan Undang-undang yang berasal 

dari Pemerintah; 
b. olch Kornisi Gabungan Komisi a tau Panit ia Khusus atas nama DPR 

terhadap Rancangan C ndang-undung C sul lnisa.i tif. 

(3) Scbelum dilakukan pembicaraan tingkat II, Ill clan IV diadakan 
Rapat Fraksi. 

(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menetapkan 
bahwa pernbicaraan tingkat Ill dilakukan dalam Rapat Gabungan 
Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus. 

dalam Rapat Kornisi, dan 
dalam Rapat Paripurna. 

tingkat III 
tingkat IV 
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Pasal 122 
Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi clan atau memberi 

kan persetujuan atas pemyataan perang pembuatan perdamaian clan 
perjanjian dengan negara lain yang clisampaikan oleh Presiden kepada 
DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119. 

Pasal 121. 
Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat di 

tarik kembali, sebelum mernasuki pembicaraan tingkat IV. 

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah 
Pasal 120. 

(1) Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah di 
sampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden, 

(2) Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melaku 
kan pernbahasan Rancangan Undang-undang tersebut. 

.Pasal 119. 
( 1) Pembicaraan tingkat IV ialah: 
Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan didahului 

laporan basil pembicaraan tingkat III, dan Pendapat Akhir dari Fraksi 
yang disampaikan oleh Anggotanya. 

(2) Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal ini dapat pula disertai dengan catatan tentang 
pendirian Fraksi (minderheidsnota). 

(3) Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, kepada Pemerintah diberikan kesempatan untuk me 
nyampaikan sambutan, 

b. Pembahasan dalam Kornisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, 
yang dilakukan secara intern apabila dipandang perlu tanpa mengu 
rangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

a. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, 
yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah; 
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Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 

PasaJ 123. 
( l) Usu] Rancangan Cndang-undang yang diajukan oleh para Ang 

gota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, 
yang sclanjutnya disebut usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
harus disertai penjelasan tertulis dan ditandatangani oleh sekurang 
kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang tidak hanya terdiri 
dari satu Fraksi 

(2) Tiap-tiap pengajuan usul Rancangan Undang-undang Usul Ini 
siatif sebagaimana · dirnaksud dalam ayat ( 1) pasal ini diajukan kepada 
Pimpinan DPR dengan surat pengantar clan daftar tandatangan para 
Pengusul serta nama Fraksinya, 

(3) Dalarn Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR memberi 
tahukan k epaua para Anggota tentang masuknya usul Rancangan 
Undang-undang Usul Inisiatif. 

(4) Usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana di 
maksud dalam ayat ( l ) pasal ini dibagikan kepada para Anggota. 

( 5) Dal am Rap at Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesern 
patan untuk me mberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dan 
pada usu! Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif terscbut. Kemudian 
k epada para Anggota Badan Musyawarah diberi kesernpatan untuk 
mengadakan tan ya jawab dengan Pengusul. 

(6) Rapat Paripurna mernu tuskan apakah usul Rancangan Undang 
undang Usul Inisiatif terscbut sccara prinsip dapat diterima menjadi 
Rancangan Cndang-undang Usul In isia tif DPR atau tidak. Keputusan 
tersebut diambil setclah kepada Pengusul diberi kesempatan mernberi 
penjclasan dan kepada Fraksi-Fraksi rncrnber ikan pendapatnya. 

(7) Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagai 
mana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini tclah diputuskan menjadi 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugas 
kan k.epada Kornisi, Gabungan Kornisi atau Panitia Khusus yang diben 
tuk untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-undang 
Usul Inisiatif tersebut. 

(8) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana di 
maksud dalam ayat (7) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPR ke 
pada Presidcn dengan permin taan agar Presiden menunjuk Menteri yang 
akan mewakili Pemerintah dalam me lakukan pernbahasan Rancangan 
Undang-undang tersebut bersama-sama DPR. 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Pasal 126. 

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan 
oleh DPR pada kesempatan: pertama dalam Masa Sidang berikutnya 
setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut di 
keluarkan, 

(2} Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119. 

Pasal 125. 
Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna 

sebagaimana dimaksud dalarn ayat (6) pasal 123, jumlah penandatangan 
suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari 
25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penanda 
tangan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh 
lima] orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, Apabila sampai 
dua kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 124 
(1) Selama suatu usu! Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 

belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para Pengusul berhak 
mengajukan perubahan-perubahan, 

(2) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
DPR, para Pengusul berhak menariknya kembali, 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditanda 
tangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada 
Pimpinan DPR. yang kernudian membagikannya kepada para Anggota. 

(9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 
119 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku untuk 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif, 
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Pasal 129. 
Kornisi APB2\' segcra membahas Rancangan Undang-undang ten tang 

Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 dan mernberikan pendapatnya 
kep ada DPR dalam Rapat Paripurna, 

Pasal 130. 
(1) Penyclesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran 

Pendapatan clan Belanja Negara serta No ta Keuangannya dilaksanakan 
seperti penyelesaian suatu Rancangan Cndang-undang sesuai dengan 

Pasal 128 
Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Be 

lanja .'\egara serta No ta Keuangannya disampaikan olch Prcsidcn 
kepada DPR dalarn 7 (tujuh) hari pertama tiap perrnulaan Tahun 
Takwim, 

Pasal 127. 
Dalam melaksanakan wcwenang cian tugas DPR sebagaimana di 

maksud dalam ayat ( 1) huruf b dan c pasal 4, rnaka diadakan kegiatan 
sebagai berikut: 
a. penvampaian Rancangan Cnciang-undang tentang Anggaran Pcnda 

p atan clan Belanja Negara bescrta .'\ota Keuangannya olch Prcsiden 
kcpada DPR d an pcmbahasunnya scrta pcne tapan Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara, 

b. pcnyampaian dan pernbahasan serta penctapan Rancangan Undang 
undang tent<mg Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pend apat 
an dan Bclanja Negara, 

c. pemb icaraan pendahuluan dcngan Pernerin tah dalam rangka penyu 
sun an Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

d. penyampaian dan pernbahasan Laporan Sctengah Tahunan, 
e. pernbahasan bersarna dengan Pemerintah tentang perkiraan Tam 

bahan clan Pcrubahan alas Anggaran Pcridapatan dan Bclanja Ne 
gara yang sedang berjalan, dan 

f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang ten tang 
Pcrhitungan Anggaran. 

BAB XIV 

PENETAPAi\' A~GGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA ~EGARA 
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan 
pasal 119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut : 
a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi-komisi, 
b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi-komisi 

untuk menampung saran dan pendapat dari Komisi-komisi, dan 
c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh 
Komisi APBN dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran 
dan pendapat d.ari Pemandangan Umum para Anggota, Komisi 
komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi, 
(2) Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggar 

an Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampai 
kan oleh Komisi APBN kepada DPR dalam Rapat Paripurna, 

(3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai 
selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal 1 April Tahun 
Anggaran yang bersangkutan, Pasal 131. 

(1) Rancangan Undang-undang tentang Ta:mbahan dan Perubah 
an atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh 
Presiden kepada DPR sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan 
berakhir, 

(2) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan 
dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan d.an Belanja Negara dilaksana 
kan seperti penyelesaian Anggaran induknya dengan menempuh prose 
dur sesingkat-singkatnya dan selesai selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai Rancang 
an Undang-undang tersebut kepada DPR. 

Pasal 132. 
( 1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancang 

an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-komisi 
dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah hendaknya dilakukan dalam 
Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang, 

(2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, disampaikan dalam rapat antara Pimpinan Komisi-komisi dengan 
Komisi APBN. 

'(3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah. 
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PasaJ 137. 
(1) Semuajenis rap at DPR dapat mengambil keputusan. 
(2) Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak, 

Pasal 136. 
( 1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir 

suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR. 
(2) Pengambilan keputusan dalarn rapat DPR pada azasnya di 

usahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk rnencapai 
mufakat. 

(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) pasal ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 

Ketentuan Umum 

BAB XV. 
TATA CARA PENGA.VIBJLAN KEPUTUSAN 

Pasal 134. 
Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pcmerintah untuk 

membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan hendaknya dalam 
triwulan ketiga setiap Tahun Anggaran. 

Pasal 135. 
(1) Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang tentang 

Perhitungan Anggaran clan memberikan pendapatnya kepada DPR 
dalam Rapat Paripuma, 

(2) Pernbahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini 
diselesaik an dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur 
seperti yang berlaku bagi penyelesaian Rancangan Undang-undang 
tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Negara. 

Pasal 133. 
( 1) Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh Pernerin 

tah kepada DPR sdambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pertengah 
an pertama Tahun Anggaran yang bcrsangkutan berakhir, 

(2) Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Laporan 
Setengah Tahunan tersebut. 
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Pasal 141. 
(1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah 

kepada para Anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima 
oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian 
masalah yang sedang dimusyawarahkan. 

(2) Untuk dapat mencapai keputusan, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) pasal ini, Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu 

Pasal 138. 
(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan ber 

dasarkan mufakat memerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 140, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak memerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) huruf a pasal 143. 

(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) pasal 
ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan 
tenggang waktu paling sedik.it 24 (dua puluh empat) jam. 

(3) Apabila sete1ah dua kali penundaan, quorum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga tercapai, maka: 
a. jika tetjadi dalam Rapat Paripuma, pennasalahannya menjadi 

batal, 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia 

Khusus, BURT dan BKSAP, cara pernecahannya diserahkan kepada 
Badan Musyawarah, dan 

c, jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara pemecahannya 
diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memper 
hatikan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi. 

Pasal 139. 
Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat maupun 

berdasarkan suara terbanyak mengikat semua pihak yang bersangkutan. 

Keputusan Berdasarkan Mufakat 
Pasal 140. 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana diambil 
dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh Iebih 
dari separuh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua 
Fraksi. 
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Pasal 144. 
(1) Apabila k arena sifat rnasalah yang dihadapi tidak mungkin 

dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pernu 
ngutan suara, mak a Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil 
keputusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan. 

(2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara ter 
banyak temyata jumlah suara se tuju sama besar dengan jumlah suara 
menolak, maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sarnpai rapat 
berikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) 
pm. 

(3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara ter 
banyak baik jumlah suara setuju rnaupun jumlah suara menolak tidak 
mencapai ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b clan c pasal 143, maka pemungutan suara 
ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu 

Pasal 143. 
( 1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila : 

a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani 
oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat (quorum), 

b. disetujui oleh lebih dari separuh quorum, 
c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak 
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para Anggota Rapat 
yang hadir dengan cara Iisan, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis, 

(3) Pcmungutan suara dilakukan dengan mengadakan pcnghitungan 
secara langsung pada masing-masing Anggota, Fraksi demi Fraksi, 
kecuali dalam hal pemungutan suara secara rahasia, 

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 

Pasal 142. 
Keputusan berdasarkan suara terbanvak diambil, apabila keputusan 

berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya 
pendirian dari sebagian Anggota Rapat yang tidak dapat dipe rtcrnukan 
lagi dengan peridirian pihak lain dalam rapat atau karena waktu yang 
sudah sangat mendesak. 

menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam 
rap at. 
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Pasal 147. 
· ( 1) S ekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris J enderal, 

. yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpin 
an DPR. 

(2) Sekretariat Jenderal DPR clibantu oleh seorang Wakil Sekretaris 
Jenderal. 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 146. 

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang 
bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai Kesekretariatan 
Lembaga Tinggi Negara. 

BAB XVI 
SEKRETARIAT DPR 

Pasal 145. 
(1) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang di 

pandang pen ting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia, 
(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara : 

a. tertulis, 
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, clan 
c. tanpa ditandatangani. 

(3) Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasilkan jumlah 
suara setuju yang sama besar dengan jumlah suara menolak, atau jumlah 
suara setuju maupun jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b pasal 143, maka pemu 
ngu tan suara diulangi sekali Iagi dalam rapat yang sama, dan apabila 
pemungu tan suara ulangan masih menghasilkan hal yang sama, maka · 
orang dan atau masalah yang bersangkutan dinyatakan ditolak. 

..I 

paling sedikit 24 (dua puluh empat] jam. 
{4) Apabila dalam rapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dan (3) pasal ini temyata belum juga dapat dicapai keputusan 
berdasarkan suara terbanyak, maka masalah yang bersangkutan dinyata 
kan gugur . 
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Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat menjadi 
anggota organisasi intemasional yang menghimpun para Sekretaris 

Pasal 151. 

Tugas Sekretariat DPR adalah : 
a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan 

wewenang clan tugasnya dengan sebaik-baiknya; 
b. mernbantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan 

Anggaran Belanja DPR, dengan ketentuan : 
(a) hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, 

sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR, terlebih dahulu 
disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan 
penyempurnaan, sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf 
c sub {b) pasal 60, 

(b) dalarn proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR 
selanjutnya, Sekretariat DPR harus senantiasa berkonsultasi 
dengan BURT, sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagai 
mana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c sub ( c) pasal 60, 

c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan DPR 
kepadanya; 

d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa 
Persidangan yang la1u kepada Pimpinan DPR pada se tiap permula 
an Masa Persidangan, dengan memberikan ternbusan kepada 
Anggota Badan Musyawarah dan Anggota BURT; 

e. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan per 
undangan. 

Pasal 149. 
Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat DPR ditetapkan oleh 

Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan BURT dengan meng 
indahkan peraturan perundangan yang berlaku. 

Tug as 
Pasal 150. 

Pasal 148. 
(1) Sekretaris Jenderal clan Wakil Sekretaris Jenderal DPR diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR. 
(2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai peng 

angkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris 
Jenderal DPR. 
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Surat Masuk 

Pasal 153. 
(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh 

Sekretariat DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. 
(2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern 

Sekretariat DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama 
Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa surat 
nya telah diterima, dan apabila dipandang perlu dengan diberi keterang 
an hahwa masalahnya sedang dalam proses pengolahan. 

Pasal 154. 
(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagai 

mana dimaksud dalarn ayat (2) pasal 153, disampaikan oleh Sekretaris 
J enderal kepada Pimpinan DPR. 

(2) Pimpinan DPR menentukan apak.ah surat masuk tersebut akan 
ditanganinya sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR 
lainnya dan atau Pimpinan Fraksi, sesuai dengan permasalahannya. 

( 3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR. 

Pasal 155. 
(1) Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat 

surat dari Pimpinan DPR, membuat daftar penerimaan surat, yang 
memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera disampaikan 
kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan. 

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan mem- 

Ketentuan Umum 
Pasal 152. 

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penangan 
an selanjutnya oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

BAB XVII 
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

i 

Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta pertanggung 
jawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada 
Pimpinan DPR, dengan memberikan tembusan kepada Badan Musya 
warah. 
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Pasal 158. 
( 1) Pengiriman sur at keluar dilakukan oleh Sckretariat DPR. 
(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan sernua 

surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda. 
(3) Sekretariat DPR menyampaikan ternbusan surat keluar kepada 

alat kelengkapan DPR yang bcrsangkutan dan kcpada pihak yang di 
pandang periu, 

( 4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat 
diperbanyak dan dibagikan k epada para Anggota DPR. 

(4) Apabila pembicaraan scbagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
pasal ini tidak menghasilkan kcsepakatan, maka masalahnya diajukan 
kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya. 

Pasal 157. 
( 1) Sernua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang Anggota 

Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas n ama Pimpin an DPR. 
(2) Kcten tuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal nu, 

diatur lebih lanjut olch Pirnpinan DPR. 

Surat Kcluar 

Pasal 156. 
(1) Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat 

masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada 
Pimpinan DPR melalui Sekretaris J enderal, 

(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan 
DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, maka suratjawaban tcrsebut segera 
dikirimkan kepada alamat yang bersangku tan. 

(3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) pasal ini tidak disetujui olch Pimpinan DPR, maka masalahnya 
dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bcrsangkut 
an. 

bicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara pen yelesaian selanju tnya. 
(3) Apabila Pimpinan aiat kelengkapan DPR memandang perlu, 

surat masuk dapat diperbanyak olch Sekretariat yang bersangkutan 
dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam rapat 
alat kelengkapan yang bersangkutan, ser ta dite tapkan cara penyelesai 
an selanjutnya. 
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BAB XVIII. 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 160. 
(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib 

ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 ( dua puluh lima) 
orang Anggota DPR. 

(2) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I} pasal ini, disertai penjelasan, ditandatangani oleh para 
Pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPR serta Anggota DPR. 

PasaJ 161. 
( 1) Usul perubahan dan atau tamhahan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal.160 disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musya 
warah untuk dibahas dan diambil kesimpulan, 

(2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan atau tambahan sebagai 
man dimaksud dalam pasal 160, dengan disertai kesimpulan Musya 
warah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. 

Pasal 162. 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputus 

kan oleh DPR atas usul Badan Musyawarah. 

.. 

Arsip Surat 

Pasal 159. 
Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur 

oleh Sekretaris Jenderal DPR. 



( Hasil Pemilihan Umum Tahun 1982 ) 

" PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 



539 

Mengingat: 
1. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, 

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang 
No. 4 tahun 1975, dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, sebagaimana 
telah dirubah clan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 
1975; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 
4/DPR-fil/II/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyu 
sun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia dengan segala perubahan dan tambahannya, 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 
2/DPR-ru/II/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Dalam Rapat Paripurnake-26 pada tanggal 29 Juni 1978, 

Menimbang: 
Bahwa untuk melak.ukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 52 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, dipadang perlu untuk segera membentuk 
Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
serta menentukan ruang lingkup tugas masing-masing Komisi; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

No. 18/DPR-RJ/IV/77-78 
ten tang 

PEMBENTUKAN KOMISJ-.KOMISI DALAM 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT'.·REPUBLIK INDONESIA 

r SER TA 
PENENTUAN RUANG UNGKUP TUGAS 

MASING-MASING KOMISI 
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7 
Pertama: 

Di dalarn Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibentuk 
11 (sebelas) Kornisi dengan ruang lingkup tugas masing-masing 
sebagai berikut : 

1. Komisi I: 
Dewan Pertimbangan Agung, 
Departemen Luar Negeri, 
Departernen Pertahanan dan Kearnanan, 
Departemen Penerangan, 
Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, 
Badan Kordinasi Intelijen Negara, dan 
Lembaga Sandi Negara; 

2. Kornisi II : 
Departernen Dalam Negeri, 
Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, 
Menteri/Sekretaris Negara, 
Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 
Lembaga Administrasi Negara, clan 
Arsip Nasional; 

3. Komisi III : 
Mahkamah Agung, 
Departernen Kehakiman, dan 
Kejaksaan Agung; 

Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLlK 
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI 
DALAM DEWAN PERWAKILA.~ RAKYAT REPUBUK INDO 
NESIA SERTA PENENTUAN RUANG LINGKUP TUGAS 
MASING-MASING KOMISI. 

MEMUTUSKAN: 

Memperhatikan : 
Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripuma pada tanggal 
29 juni 1978; 
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4. Komisi IV : 
Departemen Pertaaian, 
Menteri Muda Urusan Produksi P~, 
Departemen Tenaga Keija dan Trans~, dan 
Menteri Muda Urusan Transmigrasi; · 

5. Komisi V: 
Departemen Perhub~, 
Departemen Pekerjaan Umum, 
Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat, 
Dewan Telekomunikaai, clan 
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indo 
nesia; 

6. Komisi VI: PR - RI I 
Departemen Perindustrian, I>' 
Departemen Pertambangan dan Enersi, dan 
Badan Kordinasi Penanaman Modal; 

7. Komisi VII : 
Departemen Keuangan, 
Departemen Perclagangan dan Koperasi, 
Menteri Muda Urusan Koperasi, 
Bank IndOnesia, dan 
Badan Unuan Logistik; 

8. Komisi VIII : 
Departemen Kesehatan, 
Departemen Sosial, dan 
Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional; 

9. Komisi IX : 
Departemen Agama, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan_, dan 
Menteri Muda Urusan Pemuda; 

10. Kom.isi X : 
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup, 
Menteri Negara Riset dan Teknologi, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Biro Pusat Statistik, 
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DARYATMO 

ttd. 

Di tetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal 29 Juni 1978. 

DEWAN PER\VAKILAN RAKYAT 
RF.PUBLIK INDONESIA 

KE TUA, 

Ketiga : 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1978. 

Kedua: 
Beberapa Komisi yang merupakan Gabungan Ko misi, rnernpunvai 
ruang lingkup tugas sebagai berikut : 
1. Komisi I, Kornisi II, dan Komisi Ill : Menteri Kordinator Bidang 

Poiitik clan Keamanan; 
2. Komisi IV, Komisi V, Kornisi VI, Kornisi VII, dan Komisi 

APBN : Menteri Kordinator Bidang Ekonomi Keuangan clan 
Industri; 

3. Komisi VIII, Kornisi IX, dan Kornisi X : Menteri Kordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat clan Men teri Muda Urusan Peran 
an Wanita. 

Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia, 
Badan Tenaga Atom Nasional, 
Badan Kordinasi Survey clan Pemetaan Nasional, clan 
Lembaga Penerbangan clan Antariksa Nasional; 

11. Kornisi APBN (Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara) : 
Lembaga Tertinggi Negara, 
Lernbaga-Iembaga Tinggi Negara, 
Sernua Departernen, dan 
Semua Lembaga Pemerintah Non Departernen, 
Sepanjang bersangkutan dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
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PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

(Hasil Pemilihan Umum tahun 1982) 
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Mengingat: 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943-; 
2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, ayat (1), Pasal 21 ayat (I), 

Pasal 22 ayat (2) dan (3), dan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Undang 
Undang Dasar 1945; 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIJK INDONESIA, 

Dalam Rapat Paripurna ke-If pada tanggal 26 Pebruari 1983. 
Menimbang: 
a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memili 

ki suatu peraturan Tata Tertib, untuk memantapkan tata laksana 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mengatur 
kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak, dan tanggung jawab 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat keleng 
kapannya, agar dapat dihayati dan diamalkan dalam rangka melak 
sanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional ber 
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

b. bahwa peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia yang berlaku sekarang ini bersifat sementara, sehingga 
dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Tata Tertib yang ber 
sifat tetap; 

c. bahwa rnenurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber 
laku, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INOONESIA 
NOMOR: 10/DPR-Rl/IIl/82-83 

tentang 
PERATURAN TATA TERTIB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INOONESIA. 
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KEDUA: 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

PERT AMA: 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
ialah sebagai yang termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

2. Menetapkan: 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DE\VAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

1. Mencabut: 
Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
No. l/DPR-RI/II/1982-1983 tentang Pengesahan Peraturan Tata 
Tertib Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 

Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia. 

oPR · I } 
Memperhatikan: 

3. Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga 
Tinggi Negara; 

4. Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedu 
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1975; 

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan 
Kepolisian terhadap Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
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H. AMIRMACHMUD. 

KETU A, 

Ditetapkan di Jakarta. 
Pada tanggal 26 Pebruari 1983. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA, 
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Kedudukan 

Pasal 2. 
DPR ialah Lembaga Tinggi Negara. sebagaimana dima.ksud dalam 

Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, 
dan merupa.kan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. 

BAB II. 
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG, 

DAN TUGAS DPR. 

Pasal 1. 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan 

Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan singkatan DPR, ialah 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-Unda.ng Dasar 1945. 

(2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang- 
Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain 
yang berlaku. 

( 3) Anggota Df R, yang selanjutnya disebut Anggota, ialah wakil 
rakyat yang telah mengangkat sumpah/janji sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang herlaku clan dalam melaksanakan tugasnya 
sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 

BAB I. 
KETENTUAN UMUM. 

( Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia No. 1 O/DPR-RI/III/82-83 

tanggal 26 Pebruari 1983 ). 

PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
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d. membahas untuk meratifikasi dan/atau mernberikan persetujuan 
atas pernyataan perang, pembuatan perdarnaian dan perjanjian 
dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden; 

e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan 
Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR. 

(2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR 
dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi 
Negara lainnya. 

c. melakukan pengawasan atas: 

1. pelaksanaan Undang-Undang; 
2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta 

pengelolaan keuangan Negara; 
3. kebijaksanaan Pemerintah; 
sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

Wcwenang dan Tugas. 

Pasal 4. 
(1) Wewenang dan tugas DPR adalah: 

a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang; 
b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan 

clan Belanja Negara; 

Pasal 3. 
(1) DPR, yang jurnlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang 

Undang yang berlaku, terdiri atas anggota Golongan Politik clan Golong 
an Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi- Fraksi. 

(2) DPR terdiri atas Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musya 
warah, Kornisi-Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja 
Sama An tar Parle men, dan Panitia-Panitia Khusus. 

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur 
pelayanan. 

Susunan. 
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BAB IV. 
HAK DPR DAN HAK ANGGOTA 

Pasal 8. 
Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud 

da1am Pasal4 ayat (1), DPR mempunyai: 
a. hak meminta keterangan kepada Presiden; 

Pua! 7. 
(1) Anggota berhenti antarwaktu karena: 

a. meninggal dunia; 
b. atas perrnintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPR; 
c, tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5; 
d, dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota; 
e, diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah 

terlebih dahulu bennusyawarah dengan Pimpinan DPR; 
f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri,Jaksa Agung, 

Ketua dan Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan 
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan 
Pertimbangan Agung, dan jabatan lain yang tidak mungkin dirang- 
kap, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ·- 
( 2) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud da 

lam ayat (1) tempatnya diisi oleh: 
a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan, 
b. calon dari Pejabat, baik atas usul lnstansi/Organisasi yang bersang 

kutan maupun atas prakarsa Pejabat tersebut. 
( 3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota diresmi 

kan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 6. 
Anggota berhenti bersama-sama sesuai dengan ketentuan Undang 

Undang yang berlaku. 

BAB III. 
KEANGGOTAAN DPR. 

Pasal 5. 
Anggota hams tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan .· perundang-undangan yang 
berlaku, 
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Meminta Keterangan kepada Presiden. 

Pasal 10. 
( 1) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota dapat mengaju 

kan usul kepada DPR untuk merninta keterangan kepada Presiden ten 
tang suatu kebijaksanaan Pernerintah. 

b. hak mengadakan penye1idikan; 
c. hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang; 
d. hak mcngajukan pcrnyataan pendapat; 
e. hak mengajukan/menganjurkan scseorangjika ditentukan oleh suatu 

pcraturan perundang-undangan; 
f. ha.k mengaj ukan Rancangan Undang- C ndang U sul Inisiatif, 

Pasal 9. 
( 1) Selain hak-hak DPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

Anggota mempunyai: 
a. ha.k mengajukan pertanyaan; 
b. hak protokol dan hak kcuangan/administratif. 

(2) Anggota tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karcna per 
nyataannya dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang 
diajukan secara Iisan atau tertuiis, kecuali jika Anggota yang bersang 
kutan mengumurnkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup 
dengan mempcrhatikan ketcntuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
98 ayat (3), atau hal-hal yang dimaksud olch ket entuan mengenai peng- 
umuman rahasia Negara sebagaimana diatur dalarn pcraturan per 
undang-undangan yang berlaku. 

(3) Tindakan Kepolisian tcrhadap Anggota harus sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang yang mcngatur tcntang tindakan kepolisian 
tcrhadap Anggota. 

( 4) Yang dirnaksud dengan tindakan kepolisian adalah: 
a. pernanggilan sehubungan dengan tindak pidana; 
b. mcminta ketcrangan tentang tindak pidana; 
c. penangka pan; 
d. penahanan; 
e. penggeledahan; 
f. penvitaan. 

(5) Dalam melaksanakan tindakan kepolisian harus diperhatikan . 
kcdudukan protokol Anggota sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
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Pasal 12. 
( 1) Selama usul permintaan keterangan kepada Presiden belum di 

putuskan menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, para 
Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usu! 
tersebut harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaik.an 
dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya 
kepada para Anggota, 

( 3) Apabila Jumlah penanda tangan usul pennintaan keterangan 
kepada Presiden yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Pari 
puma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) temyata menjacli 
kurang dari dua puluh orang, maka harus diadakan penambahan penan 
datangan sehingga jwnlahnya menjadi sekurang-kurangnya dua puluh 
orang. Apahila sampai dua kali Masa Persidanganjumlah penandatangan 
yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 11. 
( 1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul permintaan 

keterangan kepada Presiden diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat 
memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul permin 
taan keterangan kepada Presiden, dan usul tersebut kemudian dibagikan 
kepada para Anggota dan, apabila Pimpinan DPR memandang perlu, 
dapat disam paikan kepada Presiden. 

(2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menen 
tukan waktu pernbicaraan usul perrnintaan keterangan kepada Presiden 
tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberikan ke 
sempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut. 

(3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul 
memberikan penjelasan tentang maksud clan tujuan usul permintaan 
keterangan kepada Presiden tersebut. Keputusan apakah usul tersebut 
disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPR 
kepada Presiden, ditetapkan dalam Rap at Paripurna tersebut atau dalam 
Rapat Paripurna yang lain. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara sing 
kat dan jelas, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, 
dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para Pengusul. 
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Menga<lakan Penydidikan. 

Pasal 15. 
( 1) Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 

yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, dapat mengajukan usu! untuk 
mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal. 

(2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dinyatakan dalam 
suatu perumusan sccara jelas tentang hal yang akan diselidiki dengan 
disertai penjelasan dan rancangan biayanya. 

( 3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) disarnpaikan dengan 
tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda 
tangan para Pengusul serta Fraksinva. 

Pasal 13. 
( 1) Apabila usul permintaan kcterangan kepada Presiden tersebut 

disctujui sebagai permintaan ketcrangan DPR kcpada Presiden, maka 
Pimpinan DPR mcnyampaikannya kcpada Presiden dan mengundang 
Prcsiden untuk mernberikan ketcrangan. 

(2) Tcrhadap keterangan Presidcn scbagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1) diberikan kesempatan kepada para Pengusul dan Anggota lain 
nya untuk mengemukakan pcndapatnya. 

( 3) Atas pendapat para Pcngusul clan/ atau Anggota Iainnya sebagai 
mana dimaksud dalarn ayat (2) Presidcn membcrikan jawabannya. 

( 4) Pernberian keterangan clan jawaban olch Prcsidcn scbagaimana 
dimaksud dalarn ayat ( 2) clan ( 3) dapat diwakilkan kepada Menteri. 

Pasal 14. 
(I) Atas Usul sekurang-kurangn ya dua puluh orang Anggota, yang 

tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat mcnyatakan pendapat 
nya tcrha<lap jawaban Presiden seb agaimana dimaksud dalarn Pasal 13 
ayat (3). 

(2) Untuk k eperluan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dapat 
diajukan usul pernyataan pendapat, yang diselesaikan menurut keten 
tuan yang dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29. 

( 3) Jika sarnpai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan 
ternyata tidak ada usul pcrnyataan pendapat yang diajukan sebagaima 
na dimaksud dalam ayat ( 1), maka pcmhicaraan mengenai perrnintaan 
keterangan kepa<la Prcsiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat 
Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan. 
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Pasal 20. 
( 1) Apabila Rap at Paripurna memutusk.an menyetujui usul untuk 

mengadakan penyelidikan, DPR membentuk Panitia Khusus yang 
beranggotakan sekurang-kurangnya sepuluh orang. 

Pasal 19. 
(1) Selama usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu 

hal belum disetujui oleh Rapat Paripurna, para Pengusul berhak meng 
ajukan perubahan atau menarik usulnya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau 'ptnarikan kembali usul 
tersebut harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan 
dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya 
kepada para Anggota dan menyampaikannya kepa.da Presiden. 

( 3) Apabila jumlah penanda tangan usul untuk mengadakan penye 
lidikan mengenai suatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat 
Paripurna, temyata menjadi kurang dari 'jumlah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat ( 1), maka harus diadakan penambahan penanda 
tangan sehingga jumlahnya mencukupi. Apabila sampai dua kali Masa 
Persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak dapat dipe 
nuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 16. 
Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul untuk mengadakan 

penyelidikan diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahu 
kan kepada para Anggota tentang masuknya usul untuk mengadakan 
penyelidikan, dan usul tersebut beserta penjelasan dan rancangan biaya 
nya kemudian kepada para Anggota dan disampaikan kepada Presiden. 

Pasal 17. 
Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk. menentukan 

waktu pembicaraan usul untuk mengadakan penyelidikan tersebut da 
lam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kesempatan 
untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut. 

Pasal 18. 
(1) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan para Pengusul 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuari usul untuk meng 
adakan penyelidikan dan rancangan biayanya. · 

(2) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
usul tersebut. 
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Mengajukan Pcrnvataan Pendapat 

Pasal 24 
( 1) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang tidak 

hanya tcrdiri dari satu Fraksi, dapat mcngajukan usu! pcrnvataan 

:\kngadakan Perubahm at as Rancangan Undng-Undang 

Pasal 23. 
( l) Anggota clapat mcngaj ukan usul pent bah an at as Rancangan 

Undang-Undang yang berasal clari Pemcrintah. 
(2) Pokok-pokok usul perubahan dikernukakan dalarn Pemandanc- ...., 

an Umum para Anggota pada pcmbicaraan tingkat IL - 
(3) Usu] perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pernbicaraan 

tingkat Ill, untuk dibahas dan diambiI keputusan. 

Pasal 22. 
( 1) Sctelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus mernberi 

kan laporan tertulis kcpada DPR. Laporan tersebut dibagikan kepada 
para J\nggota dan kernudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk 
diambil kcputusan akhir, kccuali apab ila Rapat Paripurna itu menen 
tukan Iain. 

(2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus tersebut disampai 
kan kepada Presidcn. 

(2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan 
juga biaya Panitia Khusus. 

(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 
disarnpaikan kepada Presiden. 

( 4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XI berlaku bagi 
Panitia Khusus scbagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1). 

P;u;al 21. 
( 1) Panitia Khusus memberikan laporan tertulis berkala sekurang 

kurangnya sckali sebulan k epada Pimpinan DPR. Laporan itu dibagikan 
kepada para Anggota clan disampaikan kepada Presiden. 

(2) Atas usul sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang 
tidak hanva terdiri dari satu Fraksi, Iaporan berkala sebagaimana di 
maksud d~lam ayat ( 1) dibicarakan dalam Rapat Paripuma, kecuali 
apabila Badan Musyawarah menentukan lain. 
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Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan 
waktu pembicaraan usu! pemyataan pendapat tersebut dalam Rapat 
Paripurna, kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mem 
berikan penjelasan tentang usul tersebut. 

Pasal 26 
{ 1) Pembahasan dan penyelesaian usul pemyataan pendapat dapat 

dilakukan dalam empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 125 ayat (2). 

(2) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, yang merupakan 
pembicaraan tingkat I, kepada para Pengusul diberikan kesempatan 
untuk memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pen 
dapat tersebut. 

(3) Dalam Pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan 
para Pengusul, diberikan kesempatan kepada Anggota lainnya untuk 
memberikan pemandangannya, dan kepada Presiden untuk menyata 
kan pendapatnya, Para Pengusul dapat mernberikan jawaban atas 
pemandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut. 

( 4) Apabila Rapat Paripurna mernandang perlu, maka dapat di 
berikan kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan 
pcmandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya, 
dan kepada Pengusul untuk memberikan jawaban atas pemandangan 
para Anggota clan pendapat Presiden tersebut. . 

( 5) Setelah pernbicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3) 
atau {4) selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut pe- 
nyelesaiannya. -, 

( 6) Dalam pernbahasan dan penyelesaian usul pemyataan pendapat, 
· Presiden dapat mewakilkan kepada Menteri. 

Pasal 25 

pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan 
maupun mengenai soal lain. 

(2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasaannya di 
sampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai . 
daftar nama dan tanda tangan para Pengusul serta Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul pemyataan 
pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan 
kepada para Anggota tentang masuknya usul pernyataan pendapat, 
dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota dan di 
sampaikan kepada Presiden, 
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Setclah pcmbicaraan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 sclcsai, maka pembicaraan diakhiri dcngan tingkat IV, di 
mana DPR mengambil kcputusan untuk menyetujui atau mcnolak usu! 
pernyataan pcndapat tersebut. 

Pasal 29. 
( 1) Sclama usu! pernyataan pendapat belum disetuj ui oleh Rap at 

Paripuma, para Pengusul berhak mcngajukan perubahan atau menarik 
usulnya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kernbali 
usu! t ersebut harus ditandatangani oleh sernua Pengusul clan disarnpai 
kan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian mernbagi 
kannya kepada para Anggota dan menyampaikannva kepada Presiden. 

(3) Apabila jumiah penanda tangan usul pernvataan pendapat yang 
bclum mernasuki pembicaraan tingkat I temyata menjadi kurang dari 
dua puluh orang, maka harus diadakan penambahan pcnanda tangan 
sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya dua puluh orang dan 
tidak hanva terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Per 
sidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, 
maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 30. 
( 1) Apabila DPR mernutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh 

sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan pernyata 
an pendapat untuk mengingatkan Presiden (memorandum). 

(2) Tata cara pengajuan usu! pernyataan pendapat scbagairnana di 
maksud dalam ayat ( 1), serta pembahasan dan penyelesaiannya meng 
ikuti ketentuan sebagaimana diatur dalarn Pasal 24 sampai dengan Pasal 
29· 

(3) Pelaksanaan selanjutnya ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 28. 

( 1) Apabila Rapat Paripurna mcmandang perlu, pembicaraan lebih 
lanjut mengenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan da 
lam pernbicaraan tingkat III. 

( 2) Dal am pernbicaraan tingkat Ill sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1) dapat diadakan Rap at Kerja, Rap at Dengar Pcndapat, dan/ 
atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang 
perlu, termasuk Pengusul. 

Pasal 27 
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Pasal 35. 
( 1) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di 

ajukan kepada Presiden, maka pertanyaan tersebut disusun dengan .ter 
tulis, singkat dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

(2) Apabila dipandang perlu Penanya, Pimpinan Fraksinya dan/atau 
Pimpinan DPR dapat memberi/meminta penjeiasan tentang pertanyaan 
tersebut. 

(3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden 
dengan disertai permintaan agar memberik.an jawaban dalam waktu 

t 

Mengajukan Pertanyaan, 
Pasal 34. 

Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat meng 
ajukan pertanyaan. 

Mengajukan/Menganjurkan Seseorang jika 
Ditentukan oleh Suatu Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 31 
( 1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar 

DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, 
maka Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyaw.uah untuk mernbica 
rakan clan kemudian memberikan pertimbangannya. 

(2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( l) sekurang-kurangnya berjumlah dua kali dari jabatan yang ak.an 
diisi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. 

(3) Rapat Paripuma menetapkan calon dengan memperhatikan 
pertimbangan Badan Musyawarah. 

Pasal 32. 
Calon yang telah ditetapkan oleh DPR disampaikan dengan tertulis 

kepada Presiden. 
Mengajukan Rancangan Undang-Undang 

Usul lnisiatif. 
Pasal 33. 

Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul 
Inisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII. 
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Pasal 39. 
(1) DPR, yang bcrdasarkan Undang-Undang yang berlaku terdiri 

atas unsur Golongan Politik dan Golongan Karya, membentuk empat 
Fr aksi, yaitu : 

Susunan. 

j 

BAB V. 
FRAKSI 
Kedudukan 

Pasal 38. 
Fraksi ialah 1Jengelompokan Anggora, yang tcrdiri atas k ckuatan 

kekuatan sosial dan politik, clan mencerrninkan susunan golongan 
dalam masyarakat. 

Kedudukan Protokol clan Bak Keuangan/Administratif_ 

Pasal 37. 
Kedu<lukan protokol chm hak kcuangan/administratif bagi Pimpinan 

DPR clan Anggota diatur sesuai <lcngan ketentuan pcraturan pcrundang 
unclangan yang bcrlaku. 

Pasal 36. 
( 1) Apabila jawaban atas pertan yaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, maka tidak diada 
kan pernbicaraan dengan lisan. 

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaannya dijawab oleh 
Presiden dengan lisan. 

(3) Dalam hal Presiden menjawab dcngan lisan, maka dalam rapat 
yang ditentukan untuk itu olch Badan Musyawarah, pcnanya clapat 
mengemukakan lagi dcngan singkat pcnjelasan tentang pcrtanyaannya 
agar Presiden dapat mernberikan kcterangan yang lebih jelas tentang 
soal yang tcrkandung dalam pertanyaan it u, 

( 4) Pernberitan jawaban oleh Presidcn scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan (3) dapat diwakilkan kepada Menteri. 

yang sesingkat-singkatnya, dan kernudian membagikan pertanyaan 
tersebut kepada para Anggota. 

( 4) Sebclum disampaikan kepada Presiden, pertanyaall itu tidak 
boleh diumumkan. 
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Tugas 
Pasal 43. 

( 1) Tugas Pimpinan DPR adalah: 
a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara 

Ketua dan Wak.il Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat 
Paripuma; 

b. menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran Belanja 

Susunan 
Pasal 42. 

Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil 
Ketua, 

BAB VI. 
PJMPINAN DPR 

Kedudukan 
Pasal 41. 

(I) Pimpinan DPR ialah alat kelengkapan DPR dan merupakan 
satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan 
Fraksi-Fraksi, 

(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan 
DPR. 

a. Fraksi ABRI; 
b. Fraksi Karya Pembangunan; 
c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; 
d. Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan. 

(2) Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi. 
Tugas 

Pasal 40. 
(1) Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala 

sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing. 
(2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan 

efesiensi kerja para anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercer 
min dalam setiap kegiatan DPR. 

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan 
sarana clan anggaran yang memadai menurut perimbangan jumlah 
anggota tiap-tiap Fraksi. 
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( 1) Selama Pimpinan DPR bclum ditetapkan, musyawarah untuk 
sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu 
oleh Anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sernentara 
Musyawarah. 

(2) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) berhalangan, maka sebagai peng- 

Pimpinan Sementara Musyawarah dan 
Cara Pemilihan Pimpinan DPR. 

Pasal 45. 

DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah dengan dibantu 
oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan apabila dipandang perlu 
dapat pula mendengar pendapat Sekretaris J enderal DPR; 

c. menentukan kebijaksanaan kerja sama antar Parlemcn berdasark an 
hasil Rapat Badan Musyawarah; 

d. mernimpin rapat DPR sesuai dengan kctentuan Peraturan Tata Ter 
tib serta menyirnpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rap at; 

c. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang mcnjadi kcwajiban 
nya; 

f. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta 
alat kelengkapan DPR yang lain; 

g. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan. 
h. mengadakan konsultasi ,dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang 

perlu; 
1. menga wasi pelaksanaan tu gas dan kewajiban yang dilakukan oleh 

Sekretariat J enderal DPR, dengan dibantu oleh Badan Crusan Ru 
mah Tangga; 

J· menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang 
perlu; 

k. mengadakan rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali sebu 
lan dalam rangka melaksanakan tugasnya. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

( 1) Pimpinan DPR bertanggung jawab kepada DPR. 

Pasal 44. 
(1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas pcnuh di DPR. 
(2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilaksanak.an 

oleh \Vakil Ketua. 
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Pasal 48. 
Setelah pimpinan DPR dipilih dan diambil sumpah/janjinya, maka 

Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pim 
pinan DPR tersebut. 

Pasal 47. 
(1) Sebelum memangkujabatannya, Ketua dan Wakil Ketua diambil 

sumpahnya menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh Ketua 
Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna. 

(2) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, 

Pasal 46. 
(1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota, 
(2) Calon Ketua clan Wa.kil Ketua diusulkan oleh para Anggota 

dalam satu paket. 
(3) Setiap paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus di 

usulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota. 
(4) Pak.et tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musya 

wa.rah dengan tertulis, dengan disertai daftar nama clan tanda tangan 
para Pengusul serta Fraksinya. 

(5) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk rnernberikan 
penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing, 

(6) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan 
musyawarah untuk mencapai rnufakat, sehingga merupakan keputusan 
secara bulat. 

( 7) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai rnufa 
kat, sedangkanjumlah penanda tangan pad.a satu paket atau pada paket 
paket yang sama isinya telah mencapai Iebih dari separuh jumlah Ang· 
gota, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan paket atau 
paket-paket yang sama isinya tersebut menjadi keputusan DPR, apabila 
didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

(8) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (6) atau (7) tidak. tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan 
suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV. 

gantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya 
di antara yang hadir. 
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Tu gas. 
Pasal 53. 

Tugas Badan Musyawarah adalah: 
a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa 

Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, clan menetapkan 
ancar-ancar waktu penyelesaian suatu masalah, termasuk jangka 

Pasa1 51. 
( 1) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan oleh Rap at 

Paripurna b erdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 
(2) Badan Musyawarah mernpunyai anggota pengganti sebanyak 

banyaknya separuh dari jumlah anggota Badan Musyawarah. 
(3) Pada permulaan masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan ke 

anggotaan Badan Musyawarah. 
( 4) Anggota pengganti Badan Musyawarah menggantikan keduduk 

an anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan. 
(5) Pcnggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti Badan 

Musvawarah dapat dilakukan oleh Eraksinya, apabila anggota yang ber 
sangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan khusus dari Fraksi 
nya. 

( 6) Badan Musyawarah dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 52. 
Pimpinan Badan Musyawarah ialah Pimpinan DPR. 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 50. 

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR clan merupakan alat keleng 
kapan DPR yang b ersifat tetap. 

BAB VII. 
BADAN MUSY AWARAH 

Pasal 49. 
Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, ma 

ka DPR secepatnya mengadakan pcrnilihan untuk mengisi lowongan 
tersebut bcrdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musya 
warah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 ayat (1 ). 
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, (3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan se- 
bagaimana diatur dalam Bab XV; apabila keputusan diambil berdasar 
kan suara terbanyak dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
155 ayat (1) huruf b dan c tidak terpenuhi, maka menyimpang dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat ( 3) dan Pasal 
157 ayat (3) dan (4), Pimpinan Badan Musyawarah memberikan ke 
putusan akhir. 

Pasal 54. 
(1) Rapat Badan Musyawarah atau Pimpinan Badan Musyawarah 

dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPR yang Iain dan/atau 
Anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Badan Musya 
warah; mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara. 

(2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewe 
nang dan tugas DPR dianggap prinsipiil dan perlu segera diambil kepu 
tusan, m.aka Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah 
untuk mengadakan rapat, setelah mengadakan konsultasi dengan Pim 
pinan Fraksi-Fraksi. 

Rapat dan Pengambilan Keputusan. 

waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak 
mengurangi hak Rapat Paripuma untuk mengubahnya; 

b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan 
garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan 
tugas DPR; 

c, memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan 
kebijaksanaan kerumahtanggaan dan Anggaran Belanja DPR; 

d. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan 
kebijaksanaan kerja sama antar Parlemen; 

e. merninta dan/atau rnemberikan kesempatan kepada alat kelengkap 
an DPR yang lain untuk rnemberikan keterangan/penjelasan menge 
nai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas masing-masing alat 
kelengkapan tersebut; 

f. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada 
Badan Musyawarah. 
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Pasal 58. 
( 1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang ber 

sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi, 
(2) Pimpinan Kornisi terdiri atas Seorang Ketua dan ernpat orang 

Wakil Ketua, yang dipilih dari clan oleh anggota Kornisi, setelah pene 
tapan susunan clan keanggotaan Kornisi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (2), dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan Kornisi diatur sendiri 
berdasarkan tugas Komisi. 

(4) Apabila dalam rapat Pimpinan Kornisi ada anggota Pimpinan 
yang berhalangan hadir, rnaka ia dapat digantikan oleh anggota Fraksi- 

Pasal 57. 
(1) Setiap Anggota, kecuali anggota Pimpinan DPR, harus menjadi 

anggota salah satu Komisi. 
(2) Pada perrnulaan masa keanggotaan DPR clan pacla setiap permu 

laan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari 
masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan susunan clan keanggotaan 
Kornisi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Kornisi tertutup yang 
bukan Komisinya, clengan terlebih dahulu memberitahukan kepada 
Ketua Rapat, 

( 4) Penggantian antarwaktu anggota Komisi dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila anggota Kornisi yang bersangkutan berhalangan 
tetap. 

Pasal 56. 
(1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing dite 

tapkan oleh DPR. 
(2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Susunan 

Kecludukan 

Pasal 55. 
Kornisi clibentuk oleh DPR clan merupakan al at kelengkapan DPR 

yang bersifat tetap. 

BAB VIII. 
KOMIS I. 
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Tu gas. 

Pasal 59. 
(1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah: mengada 

kan pembahasan, persiapan, serta penyempurnaan perumusan Rancang 
an Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIII. 

(2) Di bidang Anggaran, tugas Komisi adalah: 
a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk 
dalam raung lingk.up tugasnya, bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempumaan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya, bersama-sama dengan Pemerintah; 

c. mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara dan pelak 
sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk 
dalam ruang lingkup tugasnya; 

d. memberik.an bahan pem.ikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara ten tang hasil pembicaraan · pendahuluan sebagai 
mana dimaksud pada huruf ·a dan hasil pembahasan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b dan c. 

(3) Di bidang pengawasan, tugas Komisi adalah: 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, ter- 

masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan 
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; 

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas 
nya; 

c, menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai 
hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. 

· (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), (2), dan (3), komisi dapat: 

nya dalam Komisi yang bersangkutan. 
(5} Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Komisi dilakukan 

dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan (2), apabila anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan her. 
halangan tetap. 
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f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada 
pihak lain; 

g. mengadakan Rapat Kerja clan Rapat Dengar Pendapat apabila 
dipandang perlu dengan Pejabat Pemcrintah yang mewakili Instansi 
nya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang 
bcrsangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat ( 1) atas 
persetujuan Pimpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Kornisi apabila ada masalah yang 
menyangkut lebih dari satu kornisi; 

i, membentuk Panitia Kerja; 

J· mclakukan tugas atas keputusan Rapat Paripuma dan/atau Badan 
Musyawarah; 

k , mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu 
untuk dirnasukkan dalam acara DPR. 
(5) Kornisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komi 

si sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), terutama 
hasil Rapat Kerja dengan Presiden. 

(6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, Kornisi mernbuat inventari 
sasi masalah yang belum terselesaikan. 

e. mengikuti dengan seksama serta mengumpulkan bahan mcngenai 
peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat, yang tcrjadi baik 
di dalam maupun di luar negeri, yang termasuk dalarn ruang lingkup 
tugasnya; 

a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili 
oleh Menteri ; 

b. mengdakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pemerintah 
yang mewakili Instansinya; 

c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas perrnintaan 
Komisi maupun atas permintaan pihak lain; 

d. mengadakan Kunjungan Kerja, terrnasuk melakukan studi perban 
dingan yang dipandang perlu, dalarn Masa Reses atau apabila 
dipandang perlu dalam Masa Sidang, yang hasilnya atas keputusan 
Badan Musyawarah dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk di 
tentukan tindak lanjutnya; 
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Pasal 60. 
Di samping tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, khusus 

Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disebut dengan singkatan Komisi APBN, bertugas pula: 

a. menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi lainnya 
dengan Pemerintah, untuk. dijadikan bahan dalam mengadakan 
pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah, dalam rangka penyu 
sunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. menyampaikan kepada Rapat Paripurna pokok-pokok pik.iran 
mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya y<lllg disampaikan oleh 
Presiden kepada DPR, sebelum pemandangan umum p;µ-a Anggota; 

c. menampung dan membahas bersama-sama dengan Pemerintah se 
mua bahan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara serta Nata Keuangannya yang 
diperoleh dari: 
1. pemandangan umum para Anggota dan jawaban Pemerintah; 
2. saran dan pendapat Badan Musyawarah; 
3. saran dan pendapat Komisi-Komisi: 
4. saran dan pendapat Fraksi-Fraksi; 

d. rnengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan 
pengelolaan Keuangan Negara pada keseluruhannya; 

e. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai perk.iraan 
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang sedang berjalan, setelah memperoleh gambaran tentang 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ang 
garan yang sedang berjalan; 

f. membahas bersama-sarna dengan Pemerintah mengenai Rancangan 
Undang-Undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan oleh Presiden 

·• kepada DPR; 
g. membahas bersama-sama dengan Pemerintah mengenai Rancangan 

Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara; 
h. menampung dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan 

Pemeriksa Keuangan serta apabila dipandang perlu mempergunakan 
nya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas 
DPR. 
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Pasal 62. 
(1) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh Rapat Paripurna 

berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 
(2) BURT mempunyai anggota pengganti sebanyak-banyaknya 

separuh dari jumlah anggota BURT. 
(3) Anggota pengganti BURT menggantikan kedudukan anggota 

BL'RT dari Fraksinya yang berhalangan. 
( 4) Pad a permulaan masa keanggotaan DPR clan pada setiap permu 

laan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari 
masa keanggotaaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan BURT. 

(5) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan 
Pimpinan Kornisi dan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen: 

(6) Penggantian antarwaktu anggota dan anggota pengganti BURT 
dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BURT yang bersang 
kutan berhalangan tetap. 

(7) BURT dibantu oleh seb uah Sekrctariat, 

Pasal 63. 
(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang ber 

sifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi. 
(2} Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua clan empat orang 

Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT, setelah pene- 
tapan keanggotaan BURT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat • 
(4), dalam rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan BURT diatur sendiri 
berdasarkan tugas BURT. 

( 4} Apab ila dalam rapat Pimpinan BURT ada anggota Pimpinan 
yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh anggota Fraksi 
nya dalam BURT. 

Susunan. 

Pasal 61. 
Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dcngan 

singkatan BURT, dibentuk oleh DPR clan merupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. 

Kcdudukan 

BAB IX. 
BADAN LlRUSAN RUl\lAH TANGGA 
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(1) Tugas BURT adalah: 
a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan keru 

mahtanggaan DPR tennasuk kesejahteraan Anggota · dan pegawai 
Sekretariat Jenderal DPR; 

b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat 
J enderal DPR, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/atau 
Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri; 

c. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan 
Anggaran Belanja DPR dengan: 
1. meneliti clan menyempumakan Rancangan Anggaran Belanja 

DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat J enderal 
DPR; 

2. bersama-sama dengan Sekretariat J enderal DPR memusyawarah 
kan penetapan Rancangan Anggaran Belanja DPR dengan 
Pemerintah; 

3. bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal DPR merumuskan 
perincian Anggaran Belanja DPR; 

4. roengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja DPR; 
d, melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah ke 

rumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasar 
kan hasil Rapat Badan Musyawarah, termasuk melakukan studi 
perbandingan yang dipandang perlu. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), BURT bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR. 
(3) BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan 

kepada Sekretariat J enderal DPR. 
( 4} BURTmemberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali 

dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR dan Badan Musyawa- 

Tugas. 
Pasal 64. 

( 5) Penggantian antar waktu anggota Pimpinan BURT dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan (2), apahila anggota Pimpinan BURT yang bersangkutan berha 
langan tetap. 
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Pasal 66. 
(1) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna 

berdasarkan perimbanganjumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 
(2) Pada permulaan masa keanggotaan DPR clan pada setiap permu· 

laan Tahun Sidang, kecuali pada Permulaan Tahun Sidang terakhir dari 
masa keanggotaan DPR, DPR menetapkan keanggotaan BKSAP. 

(3) Penggantian antarwaktu anggota BKSAP dapat dilakukan oleh 
Fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan 
tetap. 

( 4) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat. 
Pasal 6 7. 

( 1) Pim pi nan BKSAP mcrupakan satu kesatuan p1mpman yang 
bersifat kolektif serta mencerrninkan Fraksi-Fraksi, 

(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua clan empat orang 
Wakil Ketua, yang dipilih dari clan oleh anggota BKSAP, setelah pene 
tapan kcanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
ayat (2), dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri 
berdasarkan tugas BKSAP. 

( 4) Apabila dalam rapat Pim pi nan BKSAP ada anggota Pimpinan 
yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh anggota Fraksi 
nya dalam BKSAP. 

(5) Pengg;mtian antarwaktu anggota Pimpinan BKSAP dilakukan 

Susunan. 

BAB X. 
BADAN KERJA SA.il\:IA ANTAR PARLEME~. 

Kedudukan 

Pasal 65. 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan 

singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan rnerupakan alat kelengkapan 
DPR yang bersifat tetap. 

rah, dan atas keputusan Badan Musyawarah membagikannya kepada 
para Anggota. 

( 5) Pada akhir mas a keanggotaan DPR, BL'R1T membuat inventarisa 
si masalah yang belum terselesaikan. 
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(I) Tugas BKSAP adalah: 
a. menggalang, memhina, mengolah, dan mengembangkan hubungan 

persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan Parlemen negara 
lain, baik secara bilateral rnaupun secara multilateral, termasuk 
organisasi internasional yang menghimpun Parlemen-Parlemen dan/ 
atau anggota-anggota Pariemen, 

b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri; 
c, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan 

delegasi Parlemen negara lain yang menjadi tamu PDR; 

d. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang ber 
hubungan dengan kerja sama antar Parlernen; 

e. mengadakan evaluasi clan mengembangkan tindak lanjut dari hasil 
pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR 
ke luar negeri; 

f. rnemberikan saran clan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah 
kerja sama antar Parlemen, 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), BKSAP dapat: 
a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu menge 

nai hal yang termasuk dalarn ruang lingkup tugasnya, dengan tidak 
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; 

b. mengadakan hubungan dengan Parlemen negara lain dan organisasi 
., internasional sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) huruf a atas 

penugasan atau pesetujuan Pimpinan l>PR; 
c. mengadakan hubungan dengan organisasi intemasional di luar 

organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a atas persetujuan Rapat Paripurna berdasarkan pertimbangan 
Badan Musyawarah; 

d. menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk 

Tug as. 
Pasal 68. 

dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
{1) dan (2), apabila anggota Pimpinan BKSAP yang bersangkutan ber 
halangan tetap. 

(6) Keanggotaan Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan 
keanggotaan Pimpinan Komisi, 
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• 

Pasal 70. 
Susunan keanggotaan Pan itia Khusus dit etapkan oleh Rap at Pari 

purna b erdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

Pasal 71. 
( 1) Pimp in an Panitia Khusus merupakan satu kcsatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif serta mencerrninkan Fraksi-Fraksi. 
( 2) Pirnpinan Panit ia Khusus t erdiri atas seorang Kctua dan em pat 

orang Wakil Ketua, yang dipilih dari clan oleh anggota Panitia Khusus, 
dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR; 

(3) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur 

sendiri berdasarkan tugas Panitia Khusus. 
( 4) Apabila dalam rapat Pimpinan Panitia Khusus ada anggota 

Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh anggo 
ta Fraksinya dalam Panitia Khusus yang bersangkutan. 

Susunan, 

dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan 
Pimpinan DPR. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) BKSAP bertanggung jawab kepada DPR. 

( 4) BKSAP mclaporkan hasil kunjungan delegasi DPR k epada Rapat 
Paripuma. 

( 5) BKSAP mernberikan la po ran tcrtulis k epada Badan Musyawarah 
sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang serta membagikan 
nya k cpada para Anggota. 

(6) Pada akhir masa keanggotaan DPR, BKSAP membuat inventari 
sasi masalah yang belum terselesaikan. 

BAB XI. 
PANITIA 

Kedudukan 

Pasal 69. 
(1) DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu 

dapat membentuk Panitia, yang bcrsifat sernentara. 
(2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan 

merupakan alat kelengkapan DPR, scdangkan Panitia yang dibcntuk 
oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja. 
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Tugas. 
Pasal 75. 

( 1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam 
jangka wak.tu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna, 

(2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR. · 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat ( 4) 

berlaku pula bagi Panitia Khusus sepanjang ketentuan tersebut dapat 
diherlakukan. 

( 4) Rapat Paripuma dapat memperpanjang atau memperpendek 
jangka waktu penugasan Panitia Khusus. 

(5) Panitia Khusus dibubarkanolehDPR setelahjangka waktu penu 
gasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai, 

(6) Rapat Paripuma menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia 
Khusus. 

Pasal 74. 
(1) Dalam keanggotaan Panitia dapat ditetapkan adanya anggota 

pengganti. 
(2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

menggantikan kedudukan anggota Panitia dari Fraksinya yang ber 
halangan. 

~> ( 3) Pengganti antarwaktu anggota dan anggota pengganti Panitia 
dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Panitia yang bersang 
kutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan khusus dari Fraksinya. 

{ 4) Panitia dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 72. 
Susunan keanggotaan Panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan 

DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada 
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. 

Pasal 73. 
Pimpinan Panitia Kerja terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ke 

tua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Kerja setelah mendengar 
pendapat Fraksi-Fraksi, 

(5) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Panitia Khusus dila 
kukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan (2). 
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Pasal 77. 
( 1) Tahun Sidang DPR dimulai pad a tanggal 16 Agustus dan di 

akhiri pada tan'ggal 15 Agustus tahun berikutnya. Apabila tanggal 16 
Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukuan Tahun Sidang dilaku 
kan pada hari kcrja sebelurnnya. 

(2) Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan. 
(3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses. 
( 4) Mas a Sidang ialah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama 

di dalam Gedung DPR. 
( 5) Masa Reses ialah masa kegiatan DPR diluar Masa Sidang, yang 

clilakukan oleh para Anggota secara perseorangan atau berkelompo k, 
terutama di luar Gedung DPR untuk melaksanakan Kunjungan Kerja, 

Pasal 78. 
(1) Masa Persidangan berikut acara clan jadwalnya ditetapkan oleh 

Badan Musyawarah, dengan mernperhatikan agar pembahasan Rancang 
an Undang-Undang tentang Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara 
serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tcntang Tam 
bahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, 
dapat selesai tepat pada waktunya. 

(2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat 

Ketentuan Umum, 

BAB XII. 
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR 

Pasal 76. 
( 1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dan dalam 

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kclengkapan DPR yang 
membcntuknya. 

(2) Tata cara kerja Panitia Kcrja ditetapkan oleh alat kclengkapan 
DPR yang membentuknya. 

(3) Panitia Kerja bcrtanggung jawab kcpada alat kdengkapan DPR 
yang mcmbcntuknya. 

( 4) Panitia Kerja dibubarkan olch alat kelcngkapan DPR yang mern 
bentuknya setelah jangka waktu pcnugasannya berakhir atau karena 
tugasnya dinyatakan selesai, 

( 5) Tindak lanjut hasil kcrja Panitia Kerja ditctapkan oleh alat 
kelengkapan DPR yang mernbentuknva. 
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(2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan. 

(3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR. 
( 4) Penyimpangan dari tempat rapat sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (3) hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPR. 

b. malam 

untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dim.aksud dalam ayat 
(1), maka Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut 
dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi, 

Pasal 79. 
{1) Pada hari permula.an Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato 

Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna, Apabila Presiden ber 
halangan, maka Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wa.k.il Presiden. 

(2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pim 
pinan DPR menyampaikan Pidato pernbukaan yang terutama mengurai 
kan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan, 

(3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpin 
an DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan 
basil kegiatan DPR dalam Masa Reses sehelumnya, basil kegiatan selama 
Masa Sidang yang bersangkutan, dan rencana kegiatan dalam Masa 
Reses berikutnya. 

(4) Dalam Rapat Paripuma penutupan Masa Sidang terakhir dari 
suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun 
Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil 
kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan. 

(5) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari 
masa keanggotaan DPR, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dengan 
pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR 
selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan. 

Pasal 80. 
(1) Waktu rapat DPR adalah: 

a. Pagi hari Senin sampai dengan hari Kamis dari pukul 
09.00 sampai puk.ul 14.00; 
hariJum'at, dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00; 

hari Sabtu, dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00; 
hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dari pukul 
19.30 sampai pukul 23.30. 



578 

Pasal 84. 
Rapat Fraksi ialah rapat anggota F raksi yang dipirnpin oleh Pimpin 

an Fraksi. 

Pasal 83. 
( 1) Rapat Paripurna Lu ar Bias a ialah Rapat Paripurna yang diada 

kan dalam Masa Reses, apabila: 
a. diminta oleh Presiden; atau 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persctujuan Badan Musva 

warah ; atau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota de 

ngan persetujuan Badan Musyawarah. 
(2) Dal am ha) sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pimpinan DPR 

mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa 
tersebut. 

Pasal 82. 
Rapat Paripurna ialah rapat Anggota yang dipirnpm oleh Pirnpinan 

DP R clan merupakan forum tertinggi dalarn melaksanakan wewenang 
clan tugas DPR. 

Jenis Rapat 

Pasal 81. 
J enis Rap at DPR adalah : 

a. Rapat Paripurna; 
b. Rapat Paripurna Luar Biasa; 
c. Rapat Fraksi; 
d. Rapat Pimpinan DPR; 
e. Rapat Ba<lan Musyawarah; 
f. Rap at Komisi; 
g. Rapat Gabungan kornisi ; 
h. Rapat BURT; 
1. Rap at BKSAP; 

J. Rap at Panitia Khusus ; 
k. Rapat Panitia Kerja; \. 
1. Rapat Kerja ; 
m. Rapat Dengar Pcndapat ; 
n. Rapat Dengar Pendapat Umum. 
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Pasal 87. 
(1) Rapat Komisi ialah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh 

Pimpinan Komisi. 
(2) Rapat Pimpinan Komisi ialah rapat anggota Pimpinan Komisi 

yang dipimpin oleh Ketua Komisi, 

Pasal 88. 
(I) Rapat Gabungan Komisi ialah rapat bersama yang diadakan oleh 

lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi-Komisi yang ber 
sangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan rapat Gabungan Komisi, 

(2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupa.kan satu kesatuan 
pimpinan yang bersifat kolektif serta mencermink:an unsur Pimpinan 

· Komisi-Komisi yang bersangkutan dan Fraksi-Fraksi. 
(3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas seorang Ketua 

dan empat orang Wakil Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi-Komisi 
yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi-Komisi tersebut, dalam Rapat 
Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, kecuali apabila 
Badan Musyawarah menentukan lain. 

(4) Pembagian tugas antara anggota Pimpinan Ra.pat Gabungan 
Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Pimpinan Rapat Gabungan 
Komisi, 

(5) Apabila dalam rapat Pimpinan dari Rapat Gahungan Komisi ada 
anggota Pimpinan Rapat Gabungan Komisi yang berhalangan hadir, 
maka ia dapat digantikan oleh anggota Fraksinya dalam Pimpinan Ko 
misi dalam Rapat Gabungan Komisi tersehut. 

(6) Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ialah rapat anggo- · 
ta Pimpinan Rapat Cabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Rapat 
Gabungan Komisi. 

(7) Penggantian antarwaktu anggota Pimpinan Rapat Gabungan 
Kornisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (2) dan (3). 

Pasal 86. 
Rapat Badan Musyawarah ialah rapat anggota Badan Musyawarah 

beserta anggota penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Bad.an Mu 
syawarah. 

Pasal 85. 
Rapat Pimpinan DPR ialah rapat anggota Pimpinan DPR yang di 

pimpin oleh Ketua DPR. 
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Pasal 93. 
(1) Rapat Kcrja ialah rapat antara Komisi, b eberapa Komisi dalarn 

rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan Pemcrintah, dalam 
hal ini Prcsiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, 
atas undangan Pirnpinan DPR, yang dipirnpin oieh Pimpinan Kornisi, 
Pimpinan Rapat Gabungan Kornisi, atau Pirnpinan Panitia Khusus. 

( 2) Undangan scbagaimana dimaksud dalam a yat ( 1) disampaikan 
kepada Presiden dan/atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya 
dcngan mcncantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta 
diberikan waktu secukupnya untuk mernpelajari persoalan tersebut. 

Pasal 94. 
Rapat Dcngar Pcndapat ialah rapat antara Kornisi, beberapa Komisi 

dalam rapat Gabungan Kornisi, atau Panitia Khusus dengan Pejabat 
Pernerintah yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pimpinan 
DPR maupun atas perrnintaan Pejabat Pemerintah yang bersangkutan, 
yang dipimpin olch Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Korni 
si, atau Pimpinan Panitia Khusus. 

Pasal 89. 
(1) Rapat BURT ialah rapat anggota BURT bescrta anggota peng 

gantinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT. 
(2) Rapat Pirnpinan BURT ialah rapat anggota Pirnpinan BURT 

yang dipimpin oleh Ketua BURT. 

Pasal 90. 
(1) Rapat BKSAP ialah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh 

Pirnpinan BKSAP. 
(2) Rapat Pimpinan BKSAP ialah rapat anggota Pimpinan BKSAP 

yang dipimpin oleh Kctua BKSAP. 
Pasal 91. 

(1) Rapat Panitia Khusus ialah rapat anggota Panitia Khusus yang 
dipimpin o leh Pimpinan Panitia Khusus. 

(2) Rapat Pimpinan Panitia Khusus ialah rapat anggota Pimpinan 
Panitia Khusus yang dipirnpin olch Ketua Panitia Khusus, 

Pasal 92. 
Rapat Panitia Kerja ialah rapat anggota Panitia Kerja yang dipirnpin 

oleh Pimpinan Panit ia Kerja. 
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(1) Rapat Paripuma, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, 
Rapat Gabungan Komisi, clan Rapat Panitia Khusus pada dasamya 
bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau Badan 
Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup. 

(2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat kelengkapan DPR 
yang lain, Rapat BURT, dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup. 

(3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasamya 
bersifat tertutup, kecuali apahila Badan Musyawarah memutuskan rapat 
tersebut bersifat terbuka. 

(4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersang 
kutan, 

( 5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para anggota, 
juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun 
tidak. 

( 6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya ,boleh dihadiri oleh Ang 
gota dan mereka yang diundang. 

Pasal 97. 
( l) Rapat terbuk.a yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk 

menyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh salah satu 
Fraksi dan/atau Pemerintah yang rnenghadiri rapat tersebut. 

(2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk semen 
tara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-Fraksi dan/ 
atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1 ). 

(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) disetujui atau ditolak, 

(4) Dalam hal rapat menyetujui usul tersebut, maka Ketua Rapat 
menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mem 
persilahkan para peninjau meninggalkan ruang rapat. 

Sifat Rapat 
Pasal 96. 

Rapat Dengar Pendapat Umum ialah rapat antara Komisi, beberapa 
Kornisi dalam rapat Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan per 
seorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta, baik atas undangan 
Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang di 
pimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau 
Pimpinan Panitia .Khusus. 

Pasal 95. 



582 

Pasal 101. 
( 1) Setclah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada 

Sckretaris Rapat agar mernberitahukan kepada rapat mengenai surat 
rnasuk dan surat keluar yang dipandang perlu. 

(2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar terse 
but. 

Tata Cara Rapat 

Pasal 99. 
( 1) Scbclum menghadiri rapat, sctiap Anggota menandatangani 

daf tar hadir. 
(2) Untu k para undangan discdiakan daftar hadir rerscndiri. 

r'asal 100. 
( l) Apabila pada waktu yang tclah ditentukan untuk membuka 

rapat, daftar hadir telah ditandatangani olch lcbih dari separuh jumlah 
anggota rapat clan dihadiri olch unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat 
membuka rapat. 

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka 
rapat, ketentuan scbagaimana dirnaksud dalam ayat ( l} belurn dipe 
nuhi, maka Ketua Rapat menunda pernbukaan rapat terscbut paling 
lama satu jam. 

(3) Jika ada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana 
dirnaksud dalam ayat (1) belum juga dipenuhi, maka Ketua Rapat 
dapat mcmbuka rapat. 

(4) Rapat scbagaimana dirnaksud dalam ayat {3) dapat mengambil 
k eputusan apabila rnemcnuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab 
xv. 

Pasal 98. 
( 1) Pembicara dalam rapat tcrtutup pacla dasarnya bersifat rahasia 

dan tidak boleh diumumkan. 
( 2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) j uga harus 

dipegang tcguh oleh mercka yang mengetahui pernbicaraan dalam rapat 
tertutup tersebut. 

(3) Karena sifatnya d<m/atau karena hal tcrt entu, maka baik atas 
usul Ketua Rapat maupun atas usul salah satu Fraksi, dan/atau Pcmerin 
tah yang mcnghadiri rapat tersebut, rapat dapat mernutuskan untuk 
mengumurnkan scluruh atau sebagian dari pernbicaraan dalam rapat 
tertutup itu. 
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Pasal 105. 
(1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, Fraksi, atau Presiden 

dapat mengajukan usul perubahan terhadap acara Rapat Paripurna yang 

Pasal 102. 
( 1) Setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan, maka 

Ketua Rapat menutup rapat. 
(2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum tersele 

saikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 
telah hahis, maka Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut 
untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau meneruskan penyelesai 
an acara tersebut atas persetujuan rapat. 

( 3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok 
pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat. 

Pasel 103. 
Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang 

Wakil Ketua, dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka 
rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya di antara yang hadir. 

Tata Cara Mengubah Acara Rapat 
Pasal 104. 

(1) Usul perubahan terhadap acara DPR yang telah ditetapkan oleh 
Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai 
masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh 
Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau oleh Pemerintah kepada Pimpinan 
DPR untuk segera dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah. 

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalatn ayat (1) diajukan 
secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan, 
selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan 
dilaksanakan. 

(3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Musyawarah. 

(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan 
terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
(3). 

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, 
maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 
(2). 
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(2) Anggota rapat yang belum mcndaftarkan namanya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) tidak boleh berbicara, kccuali apabila menurut 
pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima, 

Pasal 108. 
(.l) Giliran berbicara diatur okh Ketua Rapat menurut urutan pcn 

daftaran nama. 
(2) Anggota rapat berbicara di tcmpat yang telah disediakan setelah 

dipersilakan oleh Ketua Rapat .. 
( 3) Seorang anggota rapat yang bcrhalangan pada waktu mendapat 

giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya 
dengan sepengetahuan Ketua Rap at. 

( 4) Pernbicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara, 

Pasal 109. 
(1) Ketua Rapat dapat menentukan Iamanya para anggota rapat 

berbicara. 
(2) Apabila seorang pernbicara melampaui batas waktu yang t elah 

ditentukan, maka Ketua Rapat memperingatkannya clan merninta su- 

Pasal 107, 
( 1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaf 

tarkan namanva lebih dahulu. Pendaftaran itu dapat juga dilakukan 
oleh Fraksinya. 

sedang berlangsung. 
(2) Rapat yang bersangkutan scgera mcngambil kcputusan tcrhadap 

usul perubahan acara tersebut. 

Tata Cara Perrnusyawaratan 
Pasal 106. 

( 1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan kcten 
tuan dalam Peraturan Tata Tertib. 

(2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk 
menjelaskan masalah yang mcnjadi pokok pembicaraan, menunjukkan 
duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada 
pokok persoalan, dan mcnyimpulkan pernbicaraan para anggota rapat, 

(3) Apabila Ket ua Rapat hendak bcrbicara selaku anggota rapat, 
maka untuk sementara p1mpman rapat diserahkan kepada anggota 
Pimpinan yang lain. 
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Pasal 112. 
Apabila seorang pernbicara menggunakan kata-kata yang tidak 

layak, atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, 
atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum, maka Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersang 
kutan menghentikan perbuatan itu, dan/atau memberikan kesempatan 
kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya. Jika pembicara meme 
nuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap tidak 
pemah diucapkan clan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat. 

Pasal 113. 
(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagai 

mana dimaksud dalam Pasal 112, m.aka Ketua · Rapat melarang pembi- 

paya pembicara mengakhiri pembicaraannya. 

Pasal 110. 
(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan ,kepada anggota rapat 

rnelakukan interupsi untuk: · 
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai 

masalah yang sedang dibicarakan; 
b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan 

atau tugasnya; 
c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; 

a tau 
d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara. 

(2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan 
interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

( 3) Terhadap pembicaraan mengenai hal sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) huruf a dan b tidak diadakan pembahasan, 

( 4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c dan d, 
untuk dapat dibahas, harus mendapat persetujuan rapat. • 

Pasal 111. 
(1) Seorang pembicara tidak. boleh menyimpang dari pokok pembi 

caraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110. 
(2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat me 

nyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingat 
kannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembi 
caraan. 
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Pasal I 16 
( 1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun 

Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada para Anggota dan 
pihak yang bersangkutan. 

cara tcrsebut meneruskan pembicaraannya. 
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih 

juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Kctua Rapat me 
minta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat. 

(3) Apabila pembicara terseb ut tidak mcngindahkan permintaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2) maka ia dikeluarkan dengan pak 
sa dari ruang r apat atas perintah Ketua Rapat. Yang dimaksud dengan 
ruang rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk 
ruangan untuk undangan clan peninjau, 

Pasal 114. 
( 1) Apabila terjadi perist iwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

112 clan Pasal 113, dan Ketua Rap at berpendapat bah wa rapat tidak 
mungkin dilanjutkan, maka Ketua Rapat menutup atau menunda rapat 
tersebut. 

(2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
tidak boleh melebihi dua puluh cm pat jam. 

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat. 
Pasal 115. 

( 1) Untuk setiap Rap at Paripurna dan Rapat Paripurna Luar Biasa, 
dibuat Risalah Resmi yang ditanclatangani oleh Ketua Rapat. 

(2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna at au Rapat Paripurna 
Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pem 
bicaraan yang dilakukan dalam rapat, serta dikngkapi dengan catatan 
ten tang: 
a. jenis dan sifat rapat; 
b. hari dan tanggal rapat; 
c, tempat rapat; 
d. acara rapat; 
e. waktu pernbukaan clan penutupan rapat; 
f. Ketua clan Sekretaris Rapat ; 
g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; 
h. Undangan yang hadir. 



Pasal 119 
( 1) Pada Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat menge 

nai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata 
"RAHASIA". 

Pasal 118 
( 1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 7 ayat ( 1) 

selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat dan 
Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada para Anggota 
dan pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan 
untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu da 
lam waktu empat hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara 
tersebut dan menyarnpaikannya kepada Sekretaris Rapat yang ber 
sangkutan.: 

(4) Setelah batas waktu sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) 
habis, maka Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah Resmi untuk 
dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan. 

Pasal 117. 
( 1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, 

Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BK.SAP, 
dan Rapat Panitia khusus, dibuat catatan Rapat yang ditandatangani 
oleh Ketua Rapat yang bersangkutan. 

( 2) Catatan Rapat ialah catatan yang memuat pokok pembicaraan, 
kesimpulan, _ dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2). 

(3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dibuat 
Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan rapat. 

an. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan 
untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam wak 
tu empat hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut _ dan me- 
nyampaikannya kepada Sekretaris J enderal DPR. -- 

( 3) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Semen 
tara, maka keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkut- 
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Pasal 121. 
( 1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 120 tetap dipatuhi. 
(2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan/atau Peniniau 

yang mengganggu keteriban rapat meninggalkan ruang rapat; apabila 
permintaan itu tidak diindahkan, maka yang bersangkutan dikeluarkan 
dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat. 

(3) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut. 

(4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
tidak boleh melebihi dua puluh empat jam. 

( 1) U ndangan ialah: 
a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas 

undangan Pimpinan DPR; 
b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undang 

an Pimpinan DPR, yang bukan anggota alat kelengkapan tersebut. 
(2) Peninjau ialah rnereka yang hadir dalam . rapat DPR tanpa un 

dangan Pimpinan DPR. 
(3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan t ernpat tersendiri, 
( 4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rap at dan/ 

atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 
( 5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua 

Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara; Peninjau tidak mempunyai 
hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkata 
an maupun dengan cara lain. 

Undangan dan Peninjau 

Pasal 120 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu 
hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dima 
sukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat. 
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(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menentukan 
bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan 
Komisi atau dalam Panitia Khusus. 

Tingkat Pemhicaraan 

Pasal 125. 
(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 

empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila Badan Musyawarah menen 
tukan pembahasan dengan prosedur singkat. 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah: . 
a. tingkat I dalam Rap at paripurna; 
b. tingkat II dalam Rapat Paripurna; 
c. tingkat III Rapat dalam Komisi; 
d. tingkat IV dalam Rapat Paripuma. 

(3} Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV diadakan 
Rapat Fraksi. 

Pasal 123. 
Apabila ada dua Rancangan Undang-Undang yang diajukan menge 

nai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang 
Undang yang diterima lebih dulu, dan Rancangan Undang-Undang yang 
diterim.a kemudian dipergunakan sebagai pelengkap. 

Pasal 124. 
Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan 

oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang 
Undang. 

Pasal 122. 
( 1) DPR bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang 

Undang. 
(2) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari Pemerintah atau 

berupa Usul Inisiatif dari DPR. 

Ketentuan Umum 

BAB XIII 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 
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Pasal 128. 
Pembicaraan tingkat III ialah pembahasan dalam Rapat Kornisi, 

Rapat Gabungan Komisi atau Ra.pat Panitia Khusus, yang dilakukan 
bersarna-sarna dengan Pemerintah. Apabila dipandang perlu dapat pula 
dilakukan pernbahasan secara intern dalam rapat Komisi, Rapat Ga 
bungan Komisi, atau Rapat Panitia Khusus. 

Pasal 127. 
Pernbicaraan tingkat II ialah: 

a. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemcrin 
tah: 
1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna olch para Anggota 

yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Un 
dang-Undang beserta Ketcrangan atau Penjelasan Pemerintah 
sebagaimana <limaksud dalam Pasal 126 huruf a; 

2. J awaban Pemerintah dalam Rap at paripurna terhadap Peman 
dangan Umu m para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 
I di atas, a.tau 

b. dalarn hal Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif: 
1. Tanggapan Pernerintah dalarn Rapat Paripurna terhadap Ran 

cangan Undang-Undang Usul Inisiatif beserta penjeiasan Pimpin 
an Kornisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan 
Panitia Khusus sebagaima.na dirnaksud dalam Pas al 126 huruf b; 

2. Jawaban Pimpinan Kornisi, Pimpinan Rapat Gabungan Kornisi, 
atau Pimpinan Panitia Khusus at as nama DPR dalam Rapat 
Paripuma terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimak 
sud pada angka I di atas, 

Pasal 126. 
Pembicaraan tingkat I ialah: 

a. Keterangan at au Pcnjclasan Pemerintah dalam Rapat Paripurna ter 
hadap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pernerintah ; 
a tau 

b. Keterangan atau penjelasan dalarn Rapat Paripurna olch Pimpinan 
Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Kornisi, atau Pirnpinan Panitia 
Khusus atas nama DPR tcrhadap Rancangan Undang-Undang Usul 
Inisiatif. 
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Pasal 133. 
Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi dan/atau memberi 

kan persetujuan atas pemyataan perang, pembuatan perdamaian, dan 
perjanjian dengan negara lain yang sisampaikan oleh Presiden kepada 
DPR:, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129. 

Pasal 129. 
Pembicaraan Tingkat IV ialah: 

a. . Penga.mbilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului 
oleh: 
1. La.po ran hasil pembicaraan tingkat Ill ; 
2. Pendapat Akhir dari Fraksi-Fraksi yang disampaikan oleh ang 

gotanya, yang apabila dipandang perlu dapat pula disertai de 
ngan catatan tentang pendirian Fraksi; 

b, pemberian kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan 
sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas. 

~ancangan unaang- Undang dari Pemerintah 
Pasal 130. 

(1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah disam 
paikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden. 

(2) Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menye 
but juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pemba 
hasan Rancangan Undang-Undang tersebut. 

Pasal 131. 
(1) Dalam Rapat Paripuma berikutnya setelah Rancangan Undang 

Undang diterima · oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan 
kepada para Anggota · tentang masuknya Rancangan Undang-Undang 
tersebut, dan kemudian mernbagikannya kepada para Anggota, 

· (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ke 
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 
129 dengan mernperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Ran 
cangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah. 

Pasal 132. 
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah dapat di 

. tarik kembali, sebelum pembicaraan tingkat III berakhir. 
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(7) Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR sebaga.imana di 
maksud dalam ayat (6) dibagikan kepada para Anggota dan oleh Pim 
pinan DPR disampaikan kcpada Prcsiden dengan pcrmintaan agar 
Presiden menunjuk Mentcri yang akan mewakili Pemerintah dalam me 
lakukan pembahasan Ranca.ngan Undang-Undang Usul lnisiatif tersebut 
bersama-sama dengan DPR. 

(8) Terhadap pembahasan dan penyelesaia.n selanjutnya berlaku 

Rancangan Undang-Undang Usul lnisiatif 

Pasal 134. 
( 1) Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggot a, yang tidak ha 

nya terdiri dari satu Fraksi, dapat mcngajukan usul Ranca.ngan Unda.ng 
Undang Usu! Inisiatif. 

(2) Usul Ra.ncangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut serta 
penjclasa.nnya disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, 
dengan disertai daftar narna dan tandatangan Para Pengusul scrt a 
Fraksinya. 

(3) Dalam Rapat Paripurna bcrikutnya setelah usul Rcncana Un 
dang-Undang Usul lnisiatif diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat 
memberitahukan kepada para Anggota tcntang masuknya usul Ran 
cangan Undang-Undang Usul Inisiatif, clan usul tersebut kemudian di 
bagikan kepada para Anggota. 

(4) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menen 
tukan waktu pembicaraan usul Rancangan Undang-Undang Usul Ini 
siatif tersebut dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberikan 
kesempatan terlebih dahulu untuk mernbcrikan penjelasan tcntang usul 
tcrsebut. 

(5) Rapat Paripurna memutuskan apakah usu! Rancangan Undang 
Undang Usu! Inisiatif terscbut secara prinsip dapat diterima menjadi 
Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR atau tidak. Keputusa.n 
tersebut diambil setelah dibcrikan kesempatan kepada Pengusul untuk 
memberikan penjelasan clan kepada Fraksi-Fraksi untuk memberikan 
pcridaparnya. 

(6) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut 
diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, 
DPR menugaskan k epada Kornisi, Rapat Gabungan Kornisi, atau Pa 
nitia Khusus yang dibentuk, untuk mernbahas clan menycmpurnakan 
Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tcrsebut. 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Pasal 137. 

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibicarakan 
oleh DPR pada kesempatan pertama setelah Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang tersebut diundangk.an dan disampaikan oleh 
Presiden kepada DPR. . 

(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129 dengan memperhatikan ke 
tentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang-Undang yang 
berasal dari Pemerintah. 

Pasal 136 
Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripuma 

sebagaimana dimaksud dalam Pas al 134 ayat { 5 ), jumlah penandatangan 
usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari dua 
puluh orang, maka harus diadakan penambahan penandatangan sehing 
ga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya dua puluh orang dan tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan 
jumlah penandatangan \yang dimak.sud tidak dapat dipenuhi, maka usul 
tersebut menjadi gugur, 

Pasal 135 
(1) Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum 

dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para Pengusul berhak meng 
ajukan perubahan. 

(2) Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum di 
putuskan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, para 
Pengusul berhak menarik usulnya kembali. 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus ditandatangani 
oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kemudian rnembagikannya kepada para Anggota. 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 
129 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Ran 
cangan Undang-Undang Usul Inisiatif. 
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BAB XIV 
PENETAPAN A..1'\GGARA..~ PENDAPATAN 

DAN BELA.NJ A NEGARA 

Pasal 138 
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana di 

maksud dalam Pasal 4 ayat {I) huruf b dan c, diadakan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. pernbicaraan pendahuluan dengan Perncrintah dalam rangka menyu 

sun Rancangan Anggaran Pcndapatan clan Bclanja Negara; 
b. penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pen 

dapatan clan Belanja Negara serta Nota Keuangannya oleh Prcsiden 
kepada DPR dan pernbahasannya serta penetapan Anggaran Pen 
dapatan clan Belanja Negara; 

c. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah Tahunan; 
d. Pembahasan b ersama-sama dengan Pemcrintah mengenai perkiraan 

Tambahan clan Perubahan atas Anggar an Pcndapat an clan Belanja 
Negara yang sedang berjalan; - . 

e. penyampaian clan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang 
Undang tentang Tambahan clan Pcrubahan atas Anggaran Pendapat 
an clan Belanja Negara; 

f. penyampaian clan pernbahasan Rancangan Undang-Undang ten- 
tang Perhitungan Anggaran Negara. · 

Pasal 139. 
( 1) Pembicaraan pendahuluan clalam rangka penyusunan Rancang 

an Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara olch Kornisi-Komisi dalam 
Rapat Kerja <lengan Pernerintah dilakukan dalam Masa Si<lang Per tarna 
pada tiap Tahun Sidang. 

( 2) Hasil Rap at Kcrja scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) disam 
paikan oleh Pimpinan Kornisi-Kornisi dalam Rapat Komisi APBN. 

(3) Rapat Kcrja penyelesaian terakhir pernbicaraan pendahuluan 
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah. 

Pasal 140. 
Dalam tujuh hari pertama tiap pcrrnulaan tahun takwim Presid en 

menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara serta Nata Keuangannya da 
lam Rapat Paripurna. Apabila Presiden bcrhalangan, maka Pidato 
Pcngantar terscbut disampaikan oleh \Vakil Presiden, 
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Pasal 144. 
Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk 

membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Penda 
patan dan Belanja Negara yang sedang berjalan dalam triwulan ketiga 
setiap Tahun Anggaran. 

Pasal 143. 
Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Laporan · Sete 

- ngah Tahunan; y~g disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR se 
lambat-lambatnya satu bulan setelah pertengahan pertama Tahun Ang 
garan yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 142. 
(1) Terhadap Pembahasan dan penyelesaian selanjutnya Rancang 

an Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta Nota Keuangannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129, dengan tambahan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Rapat Kerja dengan Pemerintah diadakan oleh Komisi-Komisi; 
b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi-Komisi 

untuk menampung saran dan pendapat Komisi-Komisi; 

c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diadakan oleh 
Komisi APBN dengan Pemerintah:, dengan memperhatikan saran 
dan pendapat dari pemandangan umum para Anggota serta jawaban 
Pemerintah, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, dan Fraksi-Fraksi. 
(2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai se 
Iambat-Iambatnya satu bulan sebelum tangga! 1 April Tahun Anggaran 
yang bersangkutan. 

Pasal 141. 
Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya se 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan menyampaikan hasil pem 
bahasan tersebut berupa pokok-pokok pikiran kepada Rapat Paripurna 
sebelum pemandangan umum para Anggota. 



596 

Pasal 149. 
(1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasar 

kan mufakat memerlukan kuorum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
152, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara terba- 

Pasal 148. 
(I) Semua jenis rapat DPR dapat mcngambil kepu tusan, 
(2) Keputusan rapat DPR berupa persctujuan atau penolakan. 

Pasal 14 7 
(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir 

suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR. 
(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada asasnya diusaha 

kan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
(3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) tidak mungkin lagi, maka k eputusan diambil berdasar 
kan suara terbanyak. 

Ketentuan Umum 

BAB XV 

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasal 146. 
Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang 

Perhitungan Anggaran Negara dilaksanakan dengan menempuh pro 
sedur singkat. 

Pasal 145. 
(1) Rancangan Undang-Undang tentang Tambahan dan Perubahan 

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Presi 
den kepada DPR sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(2) Pcmbahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang ten 
tang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dilaksanakan sepert i pernbahasan dan penyelesaian Rancangan 
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dengan menernpuh prosedur singkat, dan diusahakan agar selesai se 
lambat-lambatnya satu bulan setelah Pemerintah menyampaikan pen 
jclasan mengenai Rancangan Undang- Undang tersebut kepada Rapat 
Paripurna, 
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Pasal 153. 
(1) Pengambilan keputusan b~r&sarkan mufakat dilakukan setelah 

kepada para anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk me- 

Pasal 152. 
Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, apabila diambil dalam 

rapat yang daftar hadimya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh 
jumlah anggota rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi (kuorum). 

Keputusan Berdasarkan Mufakat 
Pasal 151. 

Hakekat Musyawarah untuk muf akat adalah suatu cara pelaksanaan 
Demokrasi Pancasila untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu 
hal dengan kebulatan pendapat (mufakat), yang bersumber pada inti 
paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, berdasarkan kehendak rakyat, itikad 
baik, pikiran sehat, kejujuran, dan penuh rasa tanggung jawab demi 
persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. 

nyak memerlukan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 
ayat ( 1) huruf a. 

(2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
tercapai, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan 
tenggang waktu masing-rnasing sekurang-kurangnya dua puluh empat 
jam. 

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, kuorum sebagai mana di 
maksud dalam ayat (1) belumjuga tercapai, maka: 
a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna, masalahnya menjadi batal; 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Ra.pat 

BURT, Rapat BKSAP, atau Rapat Panitia Khusus, cara penyelesai 
annya diserahkan kepada Badan Musyawarah; 

c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara penyelesaiannya 
diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memper 
hatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi, 

Pasal 150. 
Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun 

berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang bersangkut 
an. 
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Pasal 156. 
( 1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin 

dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemu 
ngutan suara, maka Ketua Rapat mengusa.hakan agar dapat diambil k e 
putusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan. 

(2) Apabila hasil pemungutan suara tidak mem.enuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat ( 1) huruf b clan c, maka 
dilakukan pemungutan suara ulangan, yang pelaksanaannya ditangguh- 

Pasal 155. 
( 1) Keputusan berdasar kan suara tcrbanyak adalah sah, apabil a: 

a. diambil dalam rapat yang terdaftar hadirnya telah ditandatangani 
oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat {kuorum); 

b. disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang menan 
datangani daftar hadir; 

c. didukung olch tidak hanya satu Fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak 
menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para anggota rapat yang 
hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau tertulis. 

(3) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara lang· 
sung tiap-tiap anggota rapat, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal 
pemungutan suara secara rahasia. 

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak 

Pasal 154. 
Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan 

berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pen 
dirian dalam rapat dari sebagian anggota rapat yang tidak dapat diper 
tcrnukan Iagi dengan pendirian anggota rapat lainnya, atau k arena 
waktu yang sudah sangat mendesak. 

ngemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup 
untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran 
bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. 

( 2) Untuk dapat mengambil kcputusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu me 
nyiapkan rancangan keputusan yang mencerrninkan pendapat dalam 
rapat, 
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Pasal 159. 
( 1) Sekretariat J enderal DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab ke 
pada Pimpinan DPR. 

· (2) Sekretaris J enderal DPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris 
Jenderal. 

Susunan 

Kedudukan 
Pasal 158 

Sekretariat J enderal DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3),meiupakan unsur pelayanan DPR, yang berkedudukan sebagai 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. 

BAB XVI 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR 

Pasal 157. 
(1) Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dipandang 

penting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia, 
(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara: 

a. tertulis; 
b. tan pa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara; 
c, tanpa ditandatangani. 

(3) Apabila hasil pemungutan suara secara rahasia tidak rnemenuhi, 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b, 
maka pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga. 

(4) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 3) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b, maka orang atau masalah 
nya menjadi batal. 

kan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu sekurang-kurang 
nya dua puluh empat jam. 

(3) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan c, maka masalahnya 
menjadi batal. . 
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Tugas Sekretariat J ender al DPR adalah: 
a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan 

vvewenang clan tugasnya dengan sebaik-baiknva: 
b. melaksanakan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR yang telah di 

tentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota 
dan pegawai Sekretariat J enderal DPR; 

c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan Rancang 
an Anggaran Belanja DPR, dengan ketentuan bahwa: 
1. hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, 

sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu 
disampaik an k epada BURT untuk diadakan pcnelitian dan 
penyempurnaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 
(1) huruf c angka 1; 

2. dalam proses penyclesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR 
selanjutnya, Sekrctariat J enderal DPR bcrsama-sama dengan 
BURT memusyawarahkan penetapan Rancangan Anggaran Be 
lanja tersebut dengan Pemerintah, sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 64 ayat ( 1) huruf c angka 2; 

3. dalam pemerincian Anggaran Belanj a DPR, Sekretariat J enderal 
DPR, bersama-sama dengan BURT, merumuskan perincian 
tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c 
angka 3; 

d. mernb erikan penjelasan clan data yang diperlukan oleh BURT; 
e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pirnpinan DPR; 

PR- R~ / 
Tu gas 

Pasal 162. 

Pasa] 161. 
Susunan organisasi clan tata kerja Sekrctariat J cnderal DPR ditctap 

kan oleh Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan BURT de 
ngan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 160. 
( 1) Sekretaris J enderal dan \Vakil Sekretaris J enderal DPR diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR. 
(2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai peng 

angkatan dan pemberhentian Sekretaris J enderal clan Wakil Sekretaris 
J enderal DPR. 
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Surat MasU'k 
Pasal 165. 

(1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh Se 
kretariat Jenderal DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda. 

(2) Sernua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern 
Sekretariat Jenderal DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas 
nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa 
suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses 
pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat. 

Pasal 166. 
(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagai 

mana dimak.sud dalam Pasal 165 ayat (2), disaropaikan oleh Sekretaris 
J enderal kepada Pimpinan DPR. 

(2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai 
dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada 
alat kelengkapan DPR yang lain, dan/atau Pimpinan Fraksi. 

Pasal 164 
Tata cara pencatatan Surat masuk dan surat keluar serta penangan 

an selanjutnya diatur oleh Sekretaris jenderal DPR. 

Ketentuan Umum 

BAB XVII 
SURAT MASUK DAN SURAT KE LUAR 

Pasal 163. 
Sekretaris Jenderal DPR.; dengan persetujuan Rapat Paripurna, 

dapat menjadi anggota organisasi intemasional yang menghimpun para 
Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi 
tersebut kepada Pimpinan DPR, dengan memberikan ternbusan kepada 
anggota Badan Musyawarah. 

f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa Per 
sidangan yang lalu, kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan 
Masa Persidangan, dengan memberikan tembusan kepada anggota 
Badan Musyawarah dan Anggota BURT. 
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Pasal 169. 
(1) Semua surat keluar, terrnasuk surat undangan rapat DPR ke 

cuali Rapat Fraksi, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan 
DPR a tau Sekretaris J enderal atas nama Pimpinan DPR. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih 
lanjut oleh Pirnpinan DPR. 

Surat Keluar 

Pasal 168. 
{1) Ko nsep suratjawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk 

yang dibuat oleh alat kclengkapan DPR, disampaik an k cpada Pimpinan 
DPR melalui Sekretaris J cnderal. 

(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan 
DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, maka surat jawaban tersebut segera 
dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan. 

( 3) Apabila isi surat jawaban scbagaimana dimaksud dalam ayat ( 2) 
tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, maka masalahnya dibicarakan de 
ngan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan. 

(4) Apabila pembicaraan sebagaimana d imaksud dalarn ayat (3) 
tidak menghasilkan kesepakatan, maka masalahnya diajukan kepada 
Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya. 

Pasal 16 7. 
( 1) Sekretaris alat kelengkapan DPR setelah menerima surar-surat 

dari Pimpinan DPR, membuat daftar penerimaan surat , yang memuat 
dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera mcnyampaikannya 
kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan. 

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan mernbi 
carakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian sclanjutnya. 

(3) Apabila pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, 
surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretaris alat kelengkapan yang 
bcrsangkutan clan dibagikan kepada para anggota untuk dibicarakan 
dalarn rapat alat kelengkapan tcrsebut , scrta ditctapkan cara pen yelesai 
an selanjutnya. 

(3) Apabila Pirnpinan DPR mcmandang perlu, surat masuk dapat 
diperbanvak dan dibagikan kcpada para Anggota. 
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Pasal 173. 
Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPR ditetapkan 

oleh Rapat Paripuma atas usul Badan Musyawarah. 
BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 174. 
(I) Usul perubahan dan/atau tambahan mengenai Peraturan Tata 

Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya dua puluh 
orang Anggota. 

(2) Usul perubahan dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud da 
lam ayat ( 1) dengan penjelasannya disampaikan dengan tertulis kepada 
Pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para 
Pengusul. 

Lambang DPR dan Tanda Anggota DPR 

Pasal 172 
Ketentuan yang mengatur tentang makna dan bentuk serta cara 

penggunaan Lambang DPR ditetapkan oleh Rapat Paripurna atas usul 
Badan Musyawarah. 

BAB XVIII 

Arsip Surat 
Pasal 171 

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur 
oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

Pasal 170. 
( 1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat J enderal 

DPR. 
( 2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan semua 

surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda. 
(3) Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan tem.busan surat keluar, 

kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak 
yang dipandang perlu, 

( 4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat 
diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota. 
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Pasal 176. 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputus 

kan oleh Rapat Paripurna atas usul Badan Musyawa.rah. 

Pasal 175. 
(1) Usul perubahan dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 174 oleh Pimpinan DPR disarnpaikan kepada Badan Musya 
warah untuk dibahas dan diambil keputusan, serta dibagikan kepada 
para Anggota. 

(2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan/atau tambahan sebagai 
mana dirnaksud dalam Pasal 174, dengan disertai k eputusan Badan Mu 
syawarah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan. 
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Menimbang: 
a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Pembangunan IV, maka 

dalam rangka pelaksanaan Pasal 56 ayat (1} Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu 
untuk segera · menentukan ruang lingkup tugas/pasangan kerja 
Komisi-komisi yang sesuai dengan susunan Kabinet Pembangunan 
N; 

b, bahwa untuk itu dipandang perlu untuk segera mengeluarkan 
Keputusan Dewan Perwak.ilan Rakyta Republik Indonesia.. 

Mengingat: 
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, 

Pasal 20 ayat (1); 
2. Keterangan Majelis Pertnusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata 
Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga 
lembaga Tinggi Negara; 

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 setelah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Ke 
dudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
4/DPR-RI/Il/1982-1983 tentang Pembentukan dan Penetapan 
Susunan Keanggotaan Bad.an Musyawarah, Komisi I sampai dengan 
Komisi X, Komisi APBN, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan 
Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 11/DPR-Rl/VI/1982-1983 
TENT ANG 

PENENTUAN RUANG LINGKUP TUGAS/PASANGAN KERJA 
KOMISI-KOMISI DALAM DEWAN PERW AKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
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PERTAMA: 
Mcnentukan ruang lingkup tugas/pasangan kerja Kornisi-komisi 
dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai 
berikut : 
Kornisi I : 
1. Departemen Luar Negeri. 
2. Departernen Pertahanan Keamanan. 
3. Departcrnen Pcnerangan. 
4. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

5. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. 
6. Bad an Koordinasi Intelejen Negara. 
7. Lembaga Sandi Negara. 
Kornisi Il : 
1. Departemen Dalam ::\ egeri. 
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 
3. Menteri/Sekrctaris Negara. 
4. Mentcri Muda/Sekretaris Kabinet. 
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam 

Negeri. 
6_ Lembaga Administrasi l\ egara.. 
7. Arsip Nasional. 

Menetapkan : 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA.:\' RAKYAT REPUBLIK 
I:'\DONESIA TETANG PENENTUA!\' RUANG LINGKUP TCGAS/ 
PASANGAN KERJA KOl\1ISl-KO~lISI DALAM DEWAN PER 
WAKILA"\" RAKYAT REPUBLIK INDO.:\'ESIA. 

MEMUTUSKAN 

Memperhatikan : 
Keputusan Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia tanggal 23 rv!ei 1983. 

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Norrior 
10/DPR-RI/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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8. Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 
9. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Peng~ 

hayatan dan Pengamalan Pancasila, ·. 

Komisi ill: 
1. Departemen Kehakiman. 
2. Kejaksaan Agung. 
Komisi IV: 
1. Departemen Pertanian, 
2. Departemen Transmigrasi, 
3. Departemen Kehutanan. 
4. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan. 
5. Menteri Muda Urusan Peningkatan ProdUksi Tanaman Keras. 
6. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan rum 

Perikanan. 
Komisi V: 
l. Departemen Perhubungan. 
2. Departemen Pekerjaan Umum, 

· 3. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, 
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat. 
5. Dewan Telekomunikasi. 
Komisi VI: 
1. Departernen Perindustrian. 
2. Departemen Pertambangan dan Energi. · 
3. Departemen Tenaga Kerja. 
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal. 
Kornisi VII: 
l. · Departemen Keuangan. 
2. Departernen Perdagangan. 
3. Departemen Koperasi, 
4. Bank Indonesia. 
5. Badan Urusan Logistik. 
Komisi VIII: 
1. Departemen Kesehatan; 
2. Departernen Sosial. 
3. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 
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KEEMPAT: 
Dalam rangka peningkatan pelaksanaan wcwenang clan tugas DPR, 
Pimpinan DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan 
Pimp in an Lcmbaga-lembaga Tinggi Negara Iainnya. Apabila di 
pa.ndang perlu maka dalam konsultasi clan koordinasi terscbut 

KETIGA: 
Rapat-rapat yang diselenggarakan antara Kornisi DPR clcngan 
J aksa Agung, Gubemur Bank Indonesia dan Panglima Angkatan 
bersenjata Rcpublik Indonesia dilaksanakan dalarn bentuk Rapat 
Kerja, 

Kornisi IX: 
1. Departemen Agama. 
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
3. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. 

Kornisi X: 
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. 
2. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi. 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
5. Badan Pengkajian dan Penerangan Teknologi. 
6. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 
7. Biro Pusat Statistik. 
8. Badan Tenaga Atom Nasional. 
9. Badan Koordinasi Survey clan Pernetaan Nasional. / 

10. Lernbaga Penerbangan clan Antariksa Nasional. 
11. Dewan Penerbangan dan An tariksa ::\ asional RI. 

Komisi APBN : 
Sernua Departernen clan scmua Lembaga Pernerintahan Non Depar 
ternen clan Kesekretariatan J endcral Lembaga Tertinggi/Tinggi 
Negara, sepanjang bersangkutan dengan Anggaran Penapatan dan 
Bclanja Negara. 

KEDUA: 
Rapat-rapat Kerja dcngan Meriteri-rncnteri Koordinator dapat di 
adakan oleh Komisi/Gabungan Kornisi dengan berpcdornan kepada 
Pasal 59 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPR. 
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KETUJUH: 
Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
bahwa apabila dipandang perlu, maka terhadap Keputusan ini 
akan diadakan penyempurnaan seperlunya, 
SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan di 

pergunakan seperlunya kepada : 
1. Presiden Republik Indonesia. 
2. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repu- 

KELIMA: 
Apabila suatu Komisi mempunyai permasalahan yang menyangkut 
ruang lingkup tugas/pasangan kerja Komisi lain, maka Komisi 
tersebut, 
a. dapat menyampaikan permasalahannya melalui Komisi lain 

yang bersangkutan dengan masalah tersebut, dan apabila di 
pandang perlu dapat mengirimkan anggotanya untuk hadir dan 
berbicara dalam Rapat Kerja/Dengar Pendapat yang membahas 
masalah tersebut; 

b. dapat mengadakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan 
pihak-pihak yang tidak termasuk ruang lingkup tugas/pasangan 
kerjanya, dengan persetujuan Pimpinan DPR sesuai dengan 
pasal 59 ayat (4) huruf g Peraturan Tata Tertib DPR, dan 
dengan memberitahukan kepada Komisi yang bersangkutan; 

c. dapat mengadak.an Rapat Gabungan dengan Komisi yang mem 
punyai ruang lingkup tugas/pasangan kerja yang bersangkutan 
dengan masalah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 
59 ayat (4) huruf h Peraturan Tata Tertib DPR, dengan ke 
tentuan bahwa menyimpang dari pasal 88 ayat (3) Peraturan 
Tata Tertib DPR, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi tersebut, 
ditentuk.an oleh Pimpinan DPR. 

KEENAM: 
Sernua ketentuan yang mengatur ruang lingkup tugas Komisi 
komisi dalam DPR ,yang telah ada yang bertentangan dengan 
Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, 

Pimpinan DPR dapat didampingi oleh Pimpinan Komisi DPR dan 
beberapa Anggota Komisi sesuai dengan permasalahnnya, 
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blik Indonesia. 
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 
5. Ketua Mahkamah Agung. 
6. Mcntcri-menteri Kabinet Pernbangunan IV. 
7. Jaksa Agung. 
8. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
9. Gubemur Bank Indonesia. 

l 0. Ketua-ketua Lembaga Perncrintah Non Departe 
men dan Pimpinan Kesekretariatan Jenderal Lem 
baga Tertinggi/Tinggi ~ egara. 

11. Para Pirnpinan Kornisi Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

12. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

13. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 
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