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I. PENDAHULUAN 
Amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Aepublik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) telah membawa perubahan mendasar 
dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 
Salah satu perubahan tersebut adalah 
bergesernya kekuasaan membentuk undang 
undang dari Presiden ke Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPA) sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, "Dewan 
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang". Kekuasaan 
tersebut sejalan dengan fungsi DPR 
sebagaimana diatur dalarn Pasal 20A a.yat (1) 
UUD 1945, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
fungsi /egislasi, fungsi anggaran, dan rungsi 
pengawasan". Pembentukan undang-undang 
tetap harus dilakukan dengan dan mendapat 
persetujuan bersama dengan Presiden, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) 
UUD 1945, "Setiap rancangan undang-undang 
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Presiden untuk mendapatkan persetujuan 
bersama". 

Dalam rnelaksanakan fungsi legislasi, 
DPR sejak tahun 1999 mempunyai alat 
kelengkapan yang khusus menangani bidang 
legislasi yaitu Sadan Legislasi. Sadan Lerfs!asi 



memiliki tugas pokok, khusus di bidang 
legislasi berdasarkan ketentuan Pasal 102 UU 
No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD jo. Pasal 60 Tata Tertib DPR RI, 
antara lain menyusun rancangan program 
legislasi nasional (Prolegnas), menyiapkan 
rancangan undang-undang (RUU) usul DPR 
berdasarkan program prioritas yang telah 
ditetapkan, dan melakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU yang diajukan 
anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD. 

Buku ini disusun untuk dapat menjelaskan 
secara singkat mengenai mekanisme 
pelaksanaan tugas Sadan Legislasi terutama 
terkait dengan penyusunan rancangan 
Prolegnas, pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi RUU, dan penyiapan 
RUU usul DPR berdasarkan program prioritas 
yang telah ditetapkan. 

II. PENYUSUNAN PROLEGNAS 

2.1 Pengertian Prolegnas 

Prolegnas merupakan instrumen 
perencanaan program pembentukan 
undang-undang yang disusun secara 



berencana, terpadu, dan sistematis yang 
memuat daftar RUU yang akan dibahas 
QPR bersama pemerintah dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) 
tahunan (Prolegnas prioritas). Penyusunan 
Prolegnas dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran obyektif tentang 
kondisi umum di bidang peraturan 
perundang-undangan di tingkat pusat dan 
skala prioritas penyusunan RUU sebagai 
suatu program yang berkesinambungan 
dan terpadu sebagai pedoman bersama 
dalam pembentukan peraturan perundang 
undangan dalam mewujudkan sistem 
hukum nasional; 

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 
1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, 
penyusunan Prolegnas antara DPR dan 
pemerintah dikoordinasikan oleh DPR 
melalui alat kelengkapan DPR yang 
khusus menangani bidang legislasi yaitu 
Sadan Legislasi. Sadan Legislasi 
melakukan koordinasi dalam penyusunan 
Prolegnas di lingkungan DPR, sedangkan 
di lingkungan pemerintah penyusunan 
Prolegnas dikoordinasikan oleh Menteri 
Hukum dan HAM. 



Namun, sebagai suatu instrumen 
perencanaan, dalam pelaksanaannya 
Prolegnas yang telah ditetapkan bisa saja 
tidak dapat menampung kebutuhan hukum 
yang mendesak. UU Nomor 1 O Tahun 
2004, Pasal 17 ayat (3) menyatakan bahwa 
dalam keadaan tertentu memberikan 
peluang masuknya RUU di luar Prolegnas 
untuk dibahas, dengan terlebih dahulu 
disepakati bersama oleh DPR dan 
pemerintah. Keadaan tertentu tersebut 
meliputi: 

a. ratifikasi konvensi atau perjanjian 
internasional; 

b. mengisi kekosongan hukum akibat 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK); 

c. mengatasi keadaan luar biasa, 
keadaan konflik atau bencana alam; 
a tau 

d. keadaan tertentu lainnya yang 
memastikan adanya urgensi nasional 
atas suatu RUU. 
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2.2 Mekanisme Penyusunan Prolegnas 

Prolegnas sebagai instrumen perencanaan 
pembentukan peraturan perundang 
undangan disusun dalam dua jangka waktu 
yaitu: 

a. Prolegnas jangka menengah; dan 

b. Prolegnas prioritas tahunan. 

2.2.1 Penyusunan Prolegnas Jangka 
Menengah 
a. Penyusunan di DPR 

Penyusunan Prolegnas di 
lingkungan DPR dilakukan 
melalui tahapan sebagai 
berikut: 

1) Penyusunan Prolegnas di 
lingkungan DPR di 
koordinasikan oleh Sadan 
Legislasi. 

2) Badan Legislasi dalam 
menyusun Prolegnas di 
lingkungan DPR meminta 
usulan daftar RUU yang 
akan diusulkan dari fraksi, 
komisi, DPD dan 
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masyarakat paling lambat 1 
(satu) masa sidang sebelum 
dilakukan penyusunan 
Prolegnas. 

3) Usulan disampaikan oleh 
fraksi, kornisi, DPD dan 
masyarakat paling lambat 20 
(dua puluh) hari kerja dalam 
masa sidang sebelum 
dilakukan penyusunan 
Prolegnas. 

4) Usulan dari fraksi atau komisi 
disampaikan oleh pimpinan 
fraksi atau pimpinan komisi 
kepada pimpinan Sadan 
Legislasi. 

5) Usulan dari DPD 
disampaikan oleh pimpinan 
DPD kepada pimpinan DPR 
dan oleh pimpinan DPA 
disampaikan kepada Sadan 
Legislasi. 

6) Apabila dipandang perlu 
dalam penyusunan 
Prolegnas, Sadan Legislasi 
dapat mengundang pimpinan 
fraksi, pimpinan komisi, 
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pimpinan alat kelengkapan 
DPD yang khusus 
menangani bidang legislasi, 
dan/atau masyarakat. 

7) Usulan dari masyarakat 
disampaikan kepada 
pimpinan Sadan Legislasi. 

8) Masukan disampaikan 
secara tertulis kepada 
pimpinan Sadan Legislasi 
dengan menyebutkan daftar 
judul RUU disertai dengan 
alasan yang memuat: 

(a) urgensi dan tujuan 
penyusunan; 

(b) sasaran yang ingin 
diwujudl<an; 

(c) pokok pikiran. lingkup, 
atau obyek yang akan 
diatur; dan 

(d) jangkauan serta arah 
pengaturan. 

9) Usul RUU yang diajukan oleh 
fraksi, komisi, DPD dan 
masyarakat diinventarisasi 
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oleh sekretariat Sadan 
Legislasi, selanjutnya 
dibahas dan ditetapkan oleh 
Sadan Legislasi untuk 
menjadi bahan koordinasi 
dengan menteri yang tugas 
dan tanggung jawabnya di 
bidang peraturan perundang 
undangan. 

10) Daftar usulan RUU dari 
fraksi, komisi, DPD, dan 
masyarakat yang telah 
diinventarisasi, selanjutnya 
dibahas dan ditetapkan oleh 
Sadan Legislasi untuk 
menjadi bahan koordinasi 
dengan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

b. Koordinasi Sadan Legislasi 
dengan Pemerintah 
Salah satu tahapan penting 
dalam penyusunan Prolegnas 
adalah kordinasi dengan 
pemerintah yang meliputi : 

1) Badan Legislasi melakukan 
koordinasi dengan Menteri 

8 



Hukum dan Hak Asasi 
Manusia untuk menyusun 
dan menetapkan Prolegnas 
Jangka Panjang, Jangka 
Menengah, atau Tahunan. 

2) Koordinasi Sadan Legislasi 
dengan pemerintah dalam 
penyusunan Prolegnas 
dilakukan menurut tahap 
pembahasan yaitu: 

(a) Rapat Kerja (Raker); 

(b) Rapat Panitia Kerja 
(Panja); 

(c) Rapat Tim Perumus 
(Timus); dan/atau 

(d) Rapat Tim Sinkronisasi 
(Timsin). 

3) Dalam rapat koordinasi, 
Badan Legislasi bersama 
dengan pemerintah 
membahas bersama daftar 
usulan RUU dari DPR dan 
daftar usulan RUU dari 
Pemerintah. 
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4) Prolegnas Jangka Menengah 
dan hasil pembahasan 
disepakati menjadi 
Prolegnas. 

c. Penetapan Prolegnas Jangka 
Menengah 
Hasil persetujuan bersama yang 
dilakukan dalam rapat koordinasi 
antara DPR dengan Pemerintah 
kemudian ditetapkan menjadi 
Prolegnas Jangka Menengah 
atau 5 (Lima) Tahunan. Tahapan 
penetapan Prolegnas adalah 
sebagai berikut : 

1) Kesepakatan Panja Sadan 
Legislasi dengan pemerintah 
dilaporkan dalam Rapat 
Pleno Sadan Legislasi untuk 
disetujui /mendapat 
persetujuan. 

2) Hasil Rapat Pleno Sadan 
Legislasi mengenai 
persetujuan atas 
penyusunan Prolegnas 
kemudian dilaporkan dalam 
Rapat Paripurna DPR untuk 
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ditetapkan. 

paripurna 
penetapan 
kemudian 

dengan 

rapat 
mengenai 
Prolegnas 
ditetapkan 
keputusan DPR. 

3) Hasil 

4) Keputusan DPR mengenai 
Prolegnas kemudian menjadi 
dasar penyusunan RUU, 
baik dari DPR, Presiden, . 
maupunDPD. 

2.2.2 Penyusunan Prolegnas Prioritas 
Tahunan 
Sesual dengan amanat UU Nomor 1 O 
Tahun 2004, maka setiap tahun 
anggaran ditetapkan Prolegnas RUU 
Prioritas Tahunan yang merupakan 
pilihan-pilihan dari RUU yang 
terdapat dalam Prolegnas Jangka 
Menengah, dengan indikator-indikator 
dan urgensi yang disepakati bersama 
oleh Sadan Legislasi dan pemerintah. 
Prolegnas Prioritas Tahunan ini 
memuat daftar RUU yang akan 
dibahas dalam periode tahun berjalan 
(tahun anggaran). 

II 



Pada prinsipnya penyusunan 
Prolegnas Prioritas Tahunan sama 
dengan penyusunan Prolegnas 
Jangka Menengah, hanya saja 
penyusunan Prolegnas Prioritas 
Tahunan dilakukan setiap tahun 
dengan mengacu pada tahun 
anggaran. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 106 ayat (6), penyusunan ini 
dilaksanakan pada masa sidang 
pertama, sebelum penetapan RUU 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN). 

a. Penyusunan di DPR 
Penyusunan Prolegnas Prioritas 
Tahunan dilakukan melalui 
tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Penyusunan Prolegnas 
Prioritas Tahunan di 
lingkungan DPR 
dikoordinasikan oleh Sadan 
Legislasi. 

2) Sadan Legislasi dalam 
menyusun Prolegnas 
Prioritas meminta usulan 
daftar RUU yang akan 
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diusulkan dari fraksi, komisi, 
DPD, dan masyarakat pal 
ing lambat 1 (satu) masa 
sidang sebelum dilakukan 
penyusunan Prolegnas. 

3) Usulan disampaikan oleh 
fraksi, komisi, DPD, dan 
masyarakat paling lambat 20 
(dua puluh) hari kerja dalam 
masa sidang sebelum 
dilakukan penyusunan 
Prolegnas prioritas. 

4) Usulan dari fraksi atau komisi 
disampaikan oleh pimpinan 
fraksi atau pimpinan komisi 
kepada pimpinan Badan 
Legislasi. 

5) Usulan dari DPD 
disampaikan oleh pimpinan 
DPD kepada pimpinan DPR 
yang selanjutnyan oleh 
pimpinan DPR disampaikan 
kepada Sadan Legislasi. 

6) Sadan Legislasi dapat 
mengundang pimpinan 
fraksi, pimpinan komisi, 
pimpinan alat kelengkapan 
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DPD yang khusus 
menangani bidang legislasi, 
dan/atau masyarakat dalam 
melakukan penyusunan 
Prolegnas. 

7) Usulan dari masyarakat 
disampaikan kepada 
pimpinan Badan Legislasi. 

8) Usul AUU yang diajukan oleh 
fraksi, komisi, DPD dan 
masyarakat diinventarisasi 
oleh sekretariat Sadan 
Legislasi, selanjutnya 
dibahas dan ditetapkan oleh 
Sadan Legislasi untuk 
menjadi bahan koordinasi 
dengan menteri yang tugas 
dan tanggung jawabnya di 
bidang peraturan perundanq 
undangan 

9) Daftar usulan AUU dari 
fraksi, komisi, DPD dan 
masyarakat yang telah 
diinventarisasi selanjutnya 
dibahas dan ditetapkan oleh 
Badan Legislasi untuk 
menjadi bahan koordinasi 
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dengan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. 

10) Penyusunan Prolegnas 
Tahunan dilakukan dengan 
memperhatikan pelaksanaan 
Prolegnas tahun 
sebelumnya. RUU yang 
ditetapkan sebagai prioritas 
tahunan diutamakan yang 
telah memiliki kelengkapan 
teknis berupa naskah 
akademik (NA) dan draft 
RUU. 

b. Koordinasi Badan Legislasi 
dengan Pemerintah 

Prolegnas Prioritas merupakan 
hasil kesepakatan bersama 
antara DPR dengan pemerintah. 
Salah satu tahapan penting 
dalam penyusunan Prolegnas 
prioritas tahunan adalah 
koordinasi dengan pemerintah 
yang dilakukan sebagai berikut : 

1) Sadan Legislasi melakukan 
koordinasi dengan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia untuk menyusun 
dan menetapkan Prolegnas 
Prioritas Tahunan. 

2) Koordinasi Sadan Legislasi 
dengan pemerintah dalam 
penyusunan Prolegnas 
prioritas dilakukan menurut 
tahap pembahasan yaitu: 

(a) Rapat Kerja (Raker); 

'"· (b) Rapat Panitia Kerja 
'"\ (Panja); 

(c) Rapat Tim Perumus 
(Timus); dan/atau 

(d) Rapat Tim Sinkronisasi 
(Timsin). 

3) Dalam Rapat koordinasi 
Sadan Legislasi bersama 
dengan pemerintah dibahas 
daftar usulan RUU dari DPR 
dan daftar usulan RUU dari 
pemerintah yang akan 
diprioritaskan dalam 
pembahasan tahun berjalan. 

4) Prolegnas Prioritas hasil 
pembahasan yang 
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disepakati bersama 
kemudian diputuskan 
menjadi Prolegnas Prioritas 
Tahu nan. 

c. Penetapan Prolegnas 
Prioritas Tahunan 

Tahapan penetapan Prolegnas 
adalah sebagai berikut; 

1) Kesepakatan Panja Sadan 
Legislasi dengan pemerintah 
dilaporkan dalam Rapat 
Pleno Sadan Legislasi untuk 
dilakukan penetapan hasil 
Panja Prolegnas. 

2) Hasil Rapat Pleno Sadan 
Legislasi mengenai 
penetapan Prolegnas 
kemudian disampaikan 
dalam Rapat Paripurna DPR 
untuk mendapat persetujuan 
bersama. 

paripurna 
penetapan 
kemudian 

dengan 

rap at 
mengenai 
Prolegnas 
ditetapkan 
keputusan DPR. 

3) Hasil 
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4) Keputusan DPR mengenai 
Prolegnas kemudian menjadi 
dasar penyusunan RUU 
baik dari DPR, Presiden, 
maupun DPD. 

d. Mekanisme Penyampaian 
RUU Non Prolegnas 

Tahapan pengusulan RUU di luar 
Prolegnas adalah sebagai 
berikut: 

1) RUU yang diajukan di luar 
Prolegnas dapat diajukan 
oleh anggota, komisi, dan 
gabungan komisi kepada 
Badah Legislasi. 

2) RUU yang diajukan di luar 
Prolegnas tersebut harus 
disepakati terlebih dahulu 
oleh Sadan Legislasi. 

3) Sadan Legislasi selanjutnya 
melakukan koordinasi 
dengan menteri yang tugas 
dan tanggung jawabnya di 
bidang peraturan perundang 
u n dang an untuk 
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mendapatkan persetujuan 
bersama terhadap RUU di 
luar Prolegnas tersebut. 

4) Apabila disepakati maka 
dilakukan penetapan 
terhadap AUU di luar 
Prolegnas tersebut dalam 
Aapat Pleno Sadan Legislasi 
dengan Pemerintah. 

5) Hasil koordinasi Sadan 
Legislasi dengan pemerintah 
kemudian disampaikan 
dalam rapat paripurna untuk 
mendapatkan persetujuan 
bersama dan ditetapkan 
dalam ketetapan DPA. 

e. Penyebarluasan dan 
Sosialisasi Prolegnas 
Penyebarluasan dan sosialisasi 
dilakukan dalam rangka 
mendesiminasikan hasil 
keputusan Prolegnas, sehingga 
dapat diketahui semua 
pemangku kepentingan yang 
terkait dengan Prolegnas. 
Penyebarluasan dan sosialisasi 
Prolegnas dilaksanakan oleh: 
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1) Sadan Legislasi kepada 
anggota DPR, fraksi, komisi, 
dan masyarakat; 

2) Pimpinan DPR kepada 
pimpinan DPD; dan 

3) Menteri yang tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang 
peraturan perundang 
undangan kepada instansi 
pemerintah dan masyarakat. 

Penyebarluasan Prolegnas 
kepada masyarakat 
dilakukan melalui media 
cetak, media elektronik, 
dan/atau media lainnya. 

Ill. PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG· 
UNDANG USUL INISIATIF DPR 

3.1 Pengertian 

Penyusunan Rancangan Undang-Undang 
(RUU) adalah serangkaian kegiatan mulai 
dari penyiapan RUU dan perumusan norma 
dalam bentuk RUU. Sedangkan penyiapan 
RUU merupakan kegiatan yang meliputi 
mempersiapkan naskah akademik (NA) 
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yang menggambarkan alasan, urgensi, dan 
ruang lingkup RUU serta kajian 
harmonisasinya dengan perundang 
undangan. Perumusan norma adalah 
kegiatan perumusan pasal-demi pasal yang 
membetuk sistem hukum dalam suatu 
RUU dengan dilengkapi penjelasannya. 

Pihak pengusul yang berhak mengajukan 
RUU usul inisiatif DPR adalah setiap 
anggota DPR, Komisi, Gabungan Komisi 
dan Sadan Legislasi. Selain itu Dewan 
Perwakilan Daerah berhak mengajukan 
RUU usul inisiatif DPR berkenaan dengan 
RUU yang mengatur diantaranya otonomi 
daerah; hubungan pusat dan 
daerah;pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah; pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya; dan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. 

Usulan RUU yang akan disampaikan oleh 
anggota DPR, Kornisl, Gabungan Komsi 
dan Sadan Legislasi serta DPD merupakan 
aspirasi dari masyarakat yang diterima dan 
dirurnuskan dalarn bentuk RUU. Namun 
usulan RUU dimaksud harus sesuai 
dengan prolegnas yang telah ditetapkan. 
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3.2 Mekanisme Penyusunan RUU 
3.2.1 Mekanisme Penyusunan RUU 

oleh Anggota DPR 
1) Setiap Anggota DPR berwenang 

untuk melakukan perumusan 
RUU sesuai prioritas tahunan 
Prolegnas sebagaimana diatur 
dalam Pasal 143 ayat ( 1) UU No. 
27 Tahun 2009 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD1 jo. Pasal 
99 ayat (1) dan ayat (2) Tata 
TertibDPR2 

2) Dalam mempersiapkan RUU usul 
DPR yang akan disiapkan oleh 
Anggota harus sesuai Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan. 

3) RUU usul DPR yang akan 
disiapkan oleh Anggota di luar 
program prioritas tahunan, 
diusulkan terlebih dahulu kepada 
Badan Legislasi untuk dibahas 
mengenai penambahan RUU 
dimaksud bersama dengan 

· Usu! rancangan undang-undang dapat diaJuk,111 oten anggota DPR. komisi. gabungan 
komisi. atau Sadan Legis/asi. 
· (1) Rancangan undang-undang dapar beressi cen DPR, Presiden. a/au DPD. 

(2) Rancangan undang-undang dari DPR sebaqarmana dimaksud pada ayal ( 1) 
dapal diajukan oleh anggola. korrusi gabungan komis1. Badan Legislas,. atau 
DPD. 



Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia untuk 
memasukkan dalam prioritas 
Prolegnas. 

4) Dalam mempersiapkan 
Rancangan Undang-undang, 
anggota DPR dapat meminta 
bantuan tim pendukung yang 
terdiri dari tenaga ahli, perancang 
undang-undang (legal drafter) dan 
peneliti. 

5) Tim pendukung bertugas 
mempersiapkan RUU yang 
meliputi penyusunan RUU dan 
NA sesuai arahan Anggota DPR. 

6) Persiapan RUU dan NA 
dilakukan dengan serangkaian 
kegiatan: 

a) Penelitian dan penggalian 
data; 

(1) Penelitian lapangan 

(2) Penelitian pustaka 

(3) Diskusi dengan para 
pakar 
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b) Penyusunan NA; 

c) Perumusan RUU; 

7) Tim pendukung melaporkan dan 
mempresentasikan hasil dan 
menyampaikan draft NA dan 
RUU kepada Anggota DPR untuk 
ditanggapi dan diberi masukan; 

8) Masukan dari Anggota DPR 
ditindaklanjuti dengan 
penyempurnaan NA dan RUU 
oleh tim pendukung; 

9) Setelah ada masukan dari 
anggota tim pendukung 
menindaklanjuti dengan 
penyempumaan RUU. 

10) Anggota pengusul RUU dalam 
mempersiapkan RUU dapat 
melakukan rapat dengar 
pendapat, rapat dengar pendapat 
umum, kunjungan kerja, uji 
publik dan sosialisasi untuk 
mendapat masukan dari 
masyarakat dan pemangku 
kepentingan. 

11) Setiap kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada angka 10, 
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Panja mengikutsertakan tim 
pendukung untuk memberikan 
dukungan teknis dan substantif 
dalam rangka penyempurnaan 
RUU. 

12) RUU yang akan diajukan sebagai 
usul DPR oleh Anggota 
disampaikan ke Badan Legislasi 
untuk dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi RUU 
dalam waktu paling lama 10 hari. 

13) Sadan Legislasi menyampaikan 
hasil pengharmonisasian, 
pembulatan dan pemantapan 
konsepsi RUU kepada Pengusul 
untuk selanjutnya diajukan ke 
Pimpinan DPR untuk 
diagendakan dalam rapat 
paripurna. 

14) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Sadan Musyawarah 
untuk mengagendakan RUU 
untuk diumumkan dalam rapat 
paripurna DPR tentang adanya 
RUU usul Anggota DPR; 

15) Rapat paripurna mengeluarkan 
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keputusan terhadap RUU yang 
diusulkan Anggota DPR; 

16) Rapat paripurna DPR dapat 
memberikan keputusan 
menerima, menerima dengan 
penyempurnaan, atau menolak; 

17) Dalam hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat diajukan 
kembali dalam masa sidang yang 
sama. 

18) Dalam hal diterima dengan 
penyempurnaan, dapat 
ditugaskan kepada Pansus, 
Komisi, atau Sadan Legislasi 
untuk menyempurnakan 
rurnusan RUU. 

19) Dalam hal diterima RUU 
selanjutnya disampaikan kepada 
Presiden sebagai RUU usul DPR 
untuk dilakukan pembahasan 
bersama pemerintah. 

3.2.2 Mekanisme Penyusunan AUU 
oleh Komisi 
1) Komisi berwenang untuk 

mengajukan RUU sesuai 



Prolegnas RUU Prioritas tahunan 
sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 
No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD 3jo. Pasal 
99 ayat (1) dan ayat (2) Tata 
Tertib DPR4 

2) Dalam mempersiapkan RUU usul 
DPR yang akan disiapkan oleh 
Komisi ditetapkan lebih dahulu 
prioritas penyusunan RUU 
tahunan Komisi dalam rapat 
pleno Komisi yang meliputi judul 
RUU dan jadwal pelaksanaan 
perancangan RUU dalam 1 (satu) 
tahun. 

3) RUU usul DPR yang akan 
disiapkan oleh Komisi di luar pro 
gram prioritas tahunan, 
ditetapkan oleh rapat pleno 
Komisi untuk diusulkan kepada 
Sadan Legislasi untuk dibahas 
dan disepakati bersama 
Departemen Hukum dan Hak 

' ( I J Usu/ rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggo/a DPR, komisi, 
gabungan komisi, BIIIU Sadan Legislasi. 
' (I) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR. Presiden. a tau DPD 



Asasi Manusia untuk 
dimasukkan dalam Prolegnas 
RUU Prioritas Tahunan. 

4) Rapat pleno Komisi melakukan 
pembahasan untuk menetapkan 
RUU yang akan dirumuskan 
disertai ringkasan tujuan dan 
ruang lingkup RUU. 

5) Komisi menugaskan kepada tim 
pendukung yang terdiri dari 
tenaga ahli, perancang undang 
undang (legal drafter) dan penefiti 
untuk mempersipakan RUU yang 
meliputi penyusunan RUU dan 
NA; 

6) Dalam hal suatu Komisi tidak 
memiliki tenaga ahli di bidang 
perumusan undang-undang dapat 
meminta kepada Sadan 
Legislasi untuk menugaskan 
tenaga ahli Sadan Legislasi 
untuk membantu Komisi dalam 
perumusan RUU. 

7) Persiapan RUU dan NA 
dilakukan dengan serangkaian 
kegiatan: 



a) Penelitian dan penggalian 
data; 

(1) Penelitian lapangan 

(2) Penelitian pustaka 

(3) Diskusi dengan para 
pakar 

b) Penyusunan NA; 

c) Perumusan RUU; 

8) Tim pendukung melaporkan dan 
mempresentasikan hasil dan 
menyampaikan draft NA dan 
RUU kepada Komisi dalam rapat 
pleno Komisi untuk ditanggapi 
dan diberi masukan oleh Anggota 
dan Pimpinan Komisi; 

9) Masukan dari Anggota DPR dan 
Pimpinan Komisi ditindaklanjuti 
dengan penyempurnaan NA dan 
RUU oleh tim pendukung; 

10) Untuk mengintensifkan 
perumusan RUU, Komisi melalui 
rapat pleno dapat membentuk 
Panja untuk membahas RUU 
yang telah disempurnakan oleh 
tim pendukung. 
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11) Panja RUU Komisi dapat 
mengadakan rapat internal, rapat 
dengar pendapat, rapat dengar 
pendapat umum, kunjungan 
kerja, uji publik dan sosialisasi 
untuk mendapat masukan dari 
masyarakat dan pemangku 
keperitingan. 

12) Setiap kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada angka 11 , Panja 
mengikutsertakan tim 
pendukung untuk memberikan 
dukungan teknis dan substantif 
dalam rangka penyempurnaan 
RUU. 

13) Hasil penyempurnaan drat AUU 
oleh Panja dilaporkan dalam 
rapat pleno Komisi. 

14) Apabila drat RUU diterima rapat 
pleno Komisi,selanjutnya RUU 
disampaikan ke Sadan Legislasi 
untuk dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi AUU 
dalam waktu paling lama 1 o hari. 

15) Sadan Legislasi menyampaikan 
hasil pengharmonisasian, 
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.. 

pembulatan dan pemantapan 
konsepsi RUU kepada Komisi 
untuk selanjutnya disampaikan 
ke Pimpinan DPR untuk 
diagendakan dalam rapat 
paripurna. 

16) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Sadan Musyawarah 
untuk mengagendakan RUU 
untuk diumumkan dalam rapat 
paripurna DPR tentang adanya 
RUU usul Komisi; 

17) Rapat paripurna selanjutnya 
memberikan keputusan terhadap 
RUU yang diusulkan Komisi. 

18) Rapat paripurna DPR dapat 
memberikan keputusan 
persetujuan tanpa perubahan, 
persetujuan dengan perubahan 
atau penolakan. 

19) Dalam hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat diajukan 
kembali dalam masa sidang yang 
sama . 

20) Dalam hal disetujui dengan 
perubahan, dapat ditugaskan 
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kepada Pansus, Komisi, 
Gabungan Komisi atau Badan 
Legislasi untuk 
menyempurnakan rumusan 
RUU. 

21) Dalam hal disetujui tanpa 
perubahan, RUU disampaikan 
kepada Presiden sebagai RUU 
usul DPR untuk dilakukan 
pembahasan 
pemerintah. 

bersama 

3.2.3 Mekanlsme Penyusunan RUU 
oleh Gabungan Komisi 

1) Gabungan Komisi berdasarkan 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 
No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD5 jo. Pasal 
99 ayat (1) dan ayat (2) Tata 
Tertib DPR6 dapat mengajukan 
RUU yang materinya meliputi 
dua atau lebih Komisi. 

• ( t) usu/ rancangan undang-undang dapat diajukan oteh snggota DPR. komisi, 
gabungan komisi, atau Sadan l.egistasi. 
" (1) Rancangan undang-undang dapat berasat dari DPR, Presiden. arau DPD. 
(2) Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimnksud pads ayat I, J 

dapat diajukan oteh anggota. komis,. gabungan komisi. Badan Legislasi. a tau DPD. 



2) Rancangan Undang-undang usu! 
DPR yang akan disiapkan oleh 
Gabungan Komisi sesuai 
Prolegnas RUU Prioritas 
tahunan yang ditetapkan. 

3) Gabungan Komisi dalam 
menyiapkan RUU dibantu 
dengan tim pendukung untuk 
merumuskan RUU sesuai tujuan 
dan lingkup yang telah 
ditetapkan. 

4) Tim pendukung bertugas 
merancang RUU yang meliputi 
penyusunan draft RUU dan 
Naskah Akdemik (NA). 

5) Dalam hal suatu gabungan 
komisi tidak memiliki tenaga ahli 
di bidang perumusan undang 
undang dapat meminta kepada 
Badan Legislasi untuk 
menugaskan tenaga ahli Sadan 
Legislasi membantu Gabungan 
Komisi dalam perumusan RUU. 

6) Persiapan RUU dan NA 
dilakukan dengan serangkaian 
kegiatan: 



a) Penelitian dan penggalian 
data; 

(1) Penelitian lapangan 

(2) Penelitian pustaka 

(3) Diskusi dengan para 
pakar 

b) Penyusunan NA; 

c) Perumusan RUU; 

7) Tim Pendukung mefaporkan dan 
mempresentasikan hasif dan 
menyampaikan draft NA dan 
RUU kepada Gabungan Komisi 
dalam rapat Gabungan Komisi 
untuk dita.nggapi dan diberi 
masukan oleh anggota dan 
Pimpinan Gabungan Komisi; 

8) Masukan dari anggota DPR dan 
pimpinan Gabungan Komisi 
ditindaklanjuti dengan 
penyempurnaan NA dan RUU 
oleh tim pendukung; 

9) Untuk mengintensifkan 
perumusan RUU, Komisi melalui 
rapat pleno dapat membentuk 
panitia kerja (Panja) guna 



membahas RUU yang telah 
disempurnakan oleh tim 
pendukung. 

10) Panja RUU Gabungan Komisi 
dapat mengadakan rapat inter 
nal, rapat dengar pendapat, rapat 
dengar pendapat umum, 
kunjungan kerja, uji publik dan 
sosialisasi untuk mendapat 
masukan dari masyarakat dan 
pemangku kepentingan. 

11) Setiap kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada angka 11 , Panja 
mengikutsertakan tim 
pendukung untuk memberikan 
dukungan teknis dan substantif 
dalam rangka penyempurnaan 
RUU. 

12) Hasil penyempurnaan draf RUU 
oleh Panja dilaporkan dalam 
rapat pleno Gabungan Komisi. 

13) Apabila drat RUU diterima rapat 
pleno Gabungan Komisi, RUU 
selanj disampikan ke Sadan 
Legislasi untuk dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi RUU 
dalam waktu paling lama 10 hari. 
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14) Sadan Legislasi menyampaikan 
pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi RUU 
kepada Gabungan Komisi untuk 
selanjutnya disampaikan ke 
Pimpinan DPR untuk 
diagendakan dalam rapat 
paripurna. 

15) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Badan Musyawarah 
untuk mengagendakan RUU 
usul Gabungan Komisi untuk 
diumumkan dalam rapat 
paripurna DPR tentang adanya 
RUU usul Gabungan Komisi; 

16) Rapat paripurna selanjutnya 
memberikan keputusan terhadap 
RUU yang diusulkan Gabungan 
Komisi; 

17) Rapat paripurna DPR dapat 
memberikan keputusan 
persetujuan tanpa perubahan, 
persetujuan dengan perubahan 
atau penolakan. 

18) Dalam hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat diajukan 
kembali dalam masa sidang yang 
sama. 
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19) Dalam hal disetujui dengan 
perubahan, dapat dituqaskan 
kepada Pansus, Komisi, 
Gabungan Komisi atau Badan 
Legislasi untuk menyem 
purnakan rumusan RUU. 

20) Dalam hal disetujui tanpa 
perubahan, RUU selanjutnya 
disampaikan kepada Presiden 
sebagai RUU usul DPR untuk 
dilakukan pembahasan bersama 
pemerintah. 

3.2.4 Mekanlsme Penyusunan RUU 
oleh Badan Legislasi 

1) Badan Legislasi berwenang 
mengajukan RUU sesuai 
Prolegnas RUU Prioritas tahunan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 
143 ayat (1) UU No. 27 Tahun 
2009 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD7 jo. Pasal 99 ayat (1) 
dan ayat (2) Tata Tertib DPR88 

• (1) Usu/ 1ancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR. komisi. 
gabungan komisi. atau Badan Legislasi. 
' (1) Rancangan undang,undang dapat berasal dari DPR. Presiden, arau DPD. 

(2) Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diajukan oten anggota, komisi, gabungan komisi. Badan Legislasi. atau DPD. 
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2) Dalam mempersiapkan RUU usul 
DPR yang akan disiapkan oleh 
Sadan Legislasi ditetapkan lebih 
dahulu prioritas penyusunan 
RUU tahunan Sadan Legislasi 
dalam Rapat Pleno Sadan 
Legislasi yang meliputi judul RUU 
dan jadwal pelaksanaan 
perancangan RUU dalam 1 (satu) 
tahun. 

3) Rapat Pleno Sadan Legislasi 
melakukan pembahasan untuk 
menetapkan RUU yang akan 
dirumuskan disertai ringkasan 
tujuan dan ruang lingkup RUU. 

4) Sadan Legislasi menugaskan 
kepada Tim Pendukung untuk 
mempersipakan RUU yang 
meliputi penyusunan drfat RUU 
dan Naskah Akademis (NA). 

5) Persiapan RUU dan NA 
dilakukan dengan serangkaian 
kegiatan: 

a) Penelitian dan penggalian 
data; 

(1) Penelitian lapangan 
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(2) Penelitian pustaka 

(3) Diskusi dengan para 
pakar 

b) Penyusunan NA; 

c) Perumusan draft RUU; 

6) Tim pendukung melaporkan dan 
mempresentasikan hasil dan 
menyampaikan draft NA dan drfat 
RUU kepada Badan Legislasi 
dalam rapat Badan Legislasi 
untuk ditanggapi dan diberi 
masukan oleh Anggota Badan 
Legislasi; 

7) Masukan dari Anggota Sadan 
Legislasi ditindaklanjuti dengan 
penyempurnaan NA dan draft 
RUU oleh Tim Pendukung; 

8) Untuk mengintensifkan 
perumusan draft RUU, Sadan 
Legislasi melalui rapat pleno 
dapat membentuk panitia kerja 
(Panja) guna membahas RUU 
yang telah disempurnakan oleh 
tim pendukung. 

9) Panja dapat mengadakan rapat 



internal, rapat dengar pendapat, 
rapat dengar pendapat umum, 
kunjungan kerja, uji publik dan 
sosialisasi untuk mendapat 
masukan dari masyarakat dan 
pemangku kepentingan. 

10) Setiap kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada angka 10, Panja 
mengikutsertakan tim 
pendukung untuk memberikan 
dukungan teknis dan substantit 
dalam rangka penyempurnaan 
RUU. 

11) Hasil penyempurnaan drat RUU 
oleh Panja dilaporkan dalam 
rapat pleno Sadan Legislasi. 

12) Apabila drat RUU diterima Rapat 
Pleno Sadan Legislasi, maka 
diputuskan menjadi AUU usu! 
inisiatif Sadan Legislasi dan 
selanjutnya diajukan kepada 
Pimpinan DPR. 

13) Pimpinan DPR kemudian 
meminta Sadan Musyawarah 
untuk menjadwalkan 
pengambilan keputusan terhadap 
RUU usu! iniatif Sadan Legislasi 
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dalam rapat Paripurna DPR. 

14) Rapat Paripurna DPR dapat 
memberikan keputusan 
Persetujuan tanpaa perubahan, 
persetujuan dengan perubahan 
atau penolakan. 

15) Dalam hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat diajukan 
kembali dalam masa sidang yang 
sama. 

16) Dalam hal disetujui dengan 
perubahan, dapat ditugaskan 
kepada Pansus, Komisi, 
Gabungan Komisi atau Sadan 
Legislasi untuk 
menyempumakan rumusan RUU 
tersebut. 

17) Dalam hal disetujui tanpa 
perubahan, RUU selanjutnya 
disampaikan kepada Presiden 
sebagai RUU usul DPR untuk 
dilakukan pembahasan bersama 
pemerintah. 

3.2.5 Mekanlsme Perumusan RUU oleh 
DPD 
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1) DPD berdasarkan Pasal 142 
ayat ( 1) 9 dan Pasal 14610 UU No. 
27 Tahun 2009 tentang MPA, 
DPR, DPD dan DPAD jo. Pasal 
99 ayat (1 ), ayat (2), dan ayat 
(4) 11 Tata Tertib DPR berhak 
mengajukan RUU usul inisiatif 
DPD. 

2) RUU yang akan diajukan oleh 
DPD adalah RUU sesuai prioritas 
Prolegnas RUU Prioritas tahunan 
yang ditetapkan. 

3) RUU usul DPD yang akan 
diusulkan di luar program 
prioritas diajukan terlebih dahulu 
oleh DPD kepada pimpinan DPR 
untuk memasukkan RUU di luar 
Prolegnas dimaksud dalam 
Prolegnas RUU Prioritas tahunan 

' (1) Flancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. 
'" (1) Rancangan undang-unclang beserta penjelasan atau keterangan clan/atau naskah 
akademik yang berasat dari DPD disampaikan secara terlulis oleh pimpinan OPD 
kepada pimpinan DPR. 
" (1 J Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, a tau DPD. 
(2) Rancangan undang·undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1.l dapal 
diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau DPD. 
(4) Rancangan undang-undang dari DPD sebaga,mana dimaksud pada ayat (21 

berkaitan cJengan otonomi daerah. hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran dan penggabungan daerah, penge/0/aan sumber day a a lam dan sumber 
daya ekonomi tainnya, ssrta yang berkaitan denga11 perimbangan keuangan pusat dan 
daerah. 



melalui kesepakatan antara 
Sadan Legislasi dengan 
Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 

4) DPD dalam menyiapkan RUU 
dilakukan oleh alat kelengkapan 
DPD di bidang legislasi. 

5) Dalam menyiapkan RUU DPD 
dibantu dengan tim pendukung 
untuk merumuskan RUU sesuai 
tujuan dan lingkup yang telah 
ditetakan; 

6) Tim pendukung bertugas 
merancang RUU yang meliputi 
penyusunan RUU dan Naskah 
Akademis (NA). 

7) Penyusunan RUU dan NA 
dilakukan dengan serangkaian 
kegiatan: 

a. Penelitian dan penggalian 
data; 

(1) Penelitian lapangan 

(2) Penelitian pustaka 

(3) Diskusi dengan para 
pakar 
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b. Penyusunan NA; 

c. Perumusan RUU; 

8) RUU yang telah diterima sebagai 
RUU usul DPD dalam rapat 
paripurna DPD disampaikan 
kepada pimpinan DPR untuk 
dibicarakan dalam rapat 
paripurna DPR. 

9) Sebelum diumumkan dan 
diputuskan tentang adanya usu! 
RUU dari DPD, Pimpinan DPR 
meminta kepada Sadan 
Legislasi untuk melakukan 
pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi RUU 
terlebih dahulu terhadap RUU 
usul DPD dimaksud. 

10) Sadan Legislasi melakukan 
pengharmonisasian, pembulatan 
dan pemantapan konsepsi RUU 
paling lama 10 hari dan 
menyampaikan hasilnya kepada 
Pimpinan DPR untuk 
diagendakan dalam rapat 
paripurna. 

11) Rapat 
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mengumunkan adanya RUU usul 
DPD dan selanjutnya 
memberii<an keputusan RUU 
yang diusulkan DPD tersebut. 

12) Rapat paripurna DPR dapat 
memberikan persetujuan tanpa 
perubahan, persetujuan dengan 
perubahan atau penolakan. 

13) Dalam hal ditolak, RUU 
dimaksud tidak dapat diajukan 
kembali dalam masa sidang yang 
sama. 

14) Dalam hal disetujui dengan 
perubahan, dapat ditugaskan 
kepada Pansus, Komisi, 
Gabungan Komisi atau Sadan 
Legislasi untuk 
menyempurnakan rumusan 
RUU. 

15) Dalam hal disetujui tanpa 
perubahan, RUU selanjutnya 
disampaikan kepada presiden 
sebagai RUU usul DPR untuk 
dilanjutkan dalam tahap 
pembahasan. 
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IV. PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, 
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

4.1 Pengertian 

Pengharmonisasian dilakukan sebagai 
upaya untuk menyelaraskan, 
menyesuaikan, memantapkan, dan 
membulatkan konsepsi suatu RUU yang 
secara prinsipil didasarkan pada 
pertimbangan bahwa: 1 ). Peraturan 
perundang-undangan adalah bagian inte 
gral dari sistem hukum. 2). Peraturan 
perundang-undangan dapat diuji baik 
secara materiil maupun formal. 3). 
Pembentukan peraturan perundang 
undangan harus dilakukan secara taat asas 
demi kepastian hukum. 

Dalam konteks pembentukan undang 
undang, pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsepsi RUU atau yang 
selanjutnya disebut pengharmonisasian 
dilakukan sebagai upaya untuk 
menyelaraskan, menyesuaikan, 
memantapkan, dan membulatkan 
konsepsi suatu rancangan peraturan 
perundang-undangan dengan peraturan 
perundang-undangan lain, balk yang lebih 
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tinggi, sederajat maupun yang lebih 
rendah, dan nal-hal lain selain peraturan 
perundang-undangan, sehingga tersusun 
secara sistematis, tidak saling 
bertentangan atau tumpang tindih ( overlap 
ping), serta integral dalam satu kesatuan 
sistem peraturan perundang-undangan. 

4.2.Mekanisme Pengharmonisasian, 
Pembulatan, dan Pemantapan 
Konsepsi RUU 
1) Anggota, Kornisi, Gabungan Komisi, 

atau DPD rnenyerahkan draft RUU 
kepada Sadan legislasi untuk 
dilakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU kepada Sadan 
Legislasi. 

2) Rapat pleno Sadan Legislasi 
menjadwalkan presentasi penjelasan 
oleh pengusul RUU. 

3) Pembahasan pengharmonisasian. 
pembulatan, dan pernantapan 
konsepsi RUU dilakukan dalam jangka 
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 
rnasa sidang sejak RUU diterirna 
Sadan Legislasi. 
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4) RUU dinyatakan diterima Sadan 
Legislasi terhitung sejak RUU diajukan 
secara resmi oleh pengusul di dalam 
Rapat Pleno Sadan Legislasi. 

5) Dalam hal RUU disampaikan pada 
akhir masa sidang kurang dari 1 O 
(sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan 
pada masa sidang berikutnya. 

6) Dalam hal RUU disampaikan pada 
masa reses, 10 (sepuluh) hari dihitung 
sejak pembukaan masa sidang 
berikutnya. 

7) Ruang lingkup pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU meliputi: aspek teknis, 
substansi, dan asas-asas yang 
digunakan di dalam RUU. 

8) Dalam melakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU, Sadan 
Legislasi dibantu oleh tim pendukung 
dan sekretariat Sadan Legislasi dalam 
menyiapkan kajian hukum dan segala 
data atau informasi yang dibutuhkan 
terhadap RUUyang sedang dibahas. 

9) Tim pendukung sebagaimana 
dimaksud, membuat kajian hukum 



terhadap AUU yang meliputi aspek 
teknis, substansi, dan asas-asas 
pembentukan peraturan perundang 
undangan. 

10) Hasil kajian hukum tim pendukung 
Sadan Legislasi dilaporkan dalam 
rapat pleno Sadan Legislasi untuk 
mendapatkan tanggapan, saran, dan/ 
a tau keputusan, sekaligus 
penyempumaan. 

11) Pembahasan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU dinyatakan belum 
sesuai dan RUU dikembalikan kepada 
pengusul oleh Sadan Legislasi, apabila: 

a) pengusul tidak siap, 

b) naskah RUU ganda, dan/atau 

c) naskah RUU memiliki 
kekurangan fundamental secara 
material maupun teknis 
penyusunannya. 

12) Setelah melakukan kajian hukum dan 
pemantapan RUU, Badan Legislasi 
mengagendakan rapat pleno untuk 
membentuk Panja 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU. 
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13) Pembahasan pengharmonisasian. 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU di dalam rapat Panja. 

14) Dalam hal Sadan Legislasi 
menemukan permasalahan yang 
berkaitan dengan teknis, substansi, 
dan/atau asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan, Badan 
Legislasi membahas permasalahan 
tersebut dengan mengundang 
pengusul. 

15) Dalam hal pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU memerlukan perumusan 
ulang, perumusan dilakukan oleh 
Sadan Legislasi bersama dengan 
unsur pengusul dalam Panja 
gabungan, yang penyelesaiannya 
dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) 
kali dalam masa sidang. 

16) Penentuan mengenai perumusan ulang 
dan penetapan hasil perumusan ulang 
RUU yang dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsinya diputuskan 
dalam Rapat Pleno Badan Legislasi. 
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17) Dalam hal Badan Legislasi 
mengundang pengusul sebagaimana 
dimaksud pada butir 14 dan butir 15 
diwakili paling banyak 4 (empat) orang 
untuk membahas dan/atau 
merumuskan ulang RUU tersebut. 

18) Hasil pembahasan peng- 
harmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi RUU dari rapat 
Panja. 

19) Ketua Panja pengharmonisasian, 
pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi RUU melaporkan hasil 
pembahasan Panja dalam Rapat Pleno 
Sadan Legislasi. 

20) Rapat pleno Badan Legislasi 
mengambil keputusan terkait hasil 
pembahasan RUU oleh rapat Panja: 

a) Apabila RUU disetujui, maka 
Sadan Legislasi menyampaikan 
kepada pengusul dan 
selanjutnya menyampaikan 
kepada Pimpinan DPR RI 

b) Apabila RUU dinyatakan belum 
siap, maka Sadan Legislasi 
mengembalikan draft RUU 
kepada pengusul. 
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V. PENUTUP 
Suku yang merupakan panduan singkat 
mengenai mekanisme pelaksanaan beberapa 
tugas Sadan Legislasi ini memuat mengenai 
mekanisme penyusunan Prolegnas, 
mekanisme penyusunan rancangan undang 
undang, dan pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsepsi RUU. Diharapkan 
buku kecil ini dapat membantu mempermudah 
pelaksanaan tugas DPR RI, terutama Sadan 
Legislasi dalam melaksanakan fungsi legislasi. 

Mengingat buku ini banyak mengandung 
kekurangan, kami mengharapkan masukan 
untuk perbaikan dan penyempurnaan. 
Demikian buku sederhana ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat. 
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Lampiran 1 ALUR PENYUSUNAN PROLEGNAS 

BALEG 

1m•u 
sldang 

KonsuJtllsi Dephukham dgn BALEG. dikoordinaslkan Oleh BALEG •· 
(Psi 16(1) UU 10/2004, Psi 103 Tatib. Psi 20 Perpres No. 61/2005) � :� 

d. 

rapet ketja: 
rapat panltla ketja: 
rapet tim perumus; denlalllu 
raoat tf,n slnkronlsasl. 

Draft PROLEGNAS 

Penetepan PROLEGNAS dalam Rapat Paripurna OPR 

PROLEGNAS dalam bentuk KeputU$an DPR 

I PIMPIN:N OPR I 
u;, I OPD I 

' MENTERI j 

! Penyebarluas21n PROLEGNAS J 

'j 

·----v:=r--1 
�1;11h1 

l',:11wn11tahd1,11 ::::3 



Lampiran 2 ALlJR l{UU YANG BERASAL DARI DPR 

SATU ANGGOTA ATAU LEBIH 
\Pas.3: H)9 ay,lt (2) reia Ter:ib DPAi 

KOMISUGABUNGAH KOMISI 
{Pasal 109 ayat t1! Tata Ter11b OPAi 

SADAN LEGISLASI 
(?c1$ai 60 tiu,uf c. 
Pas.al 119 aya! \2) 
Ta1a Tertib DPF') 

BADAN LEGISLASI 
,Pasa1 60 hvn.4 d. rata T"'11l DPA1 

barreo-eae POmbulalan dan ;>emar:lapan i..onseps, RUU 

PNPINANOPR 
tPasal 1,9 ayal (1) Tata Tetltl OPFt) 

AA.PAT PARIPUANA 
P-!mber.1ahuan usol AW (Pasal 119 ayat {1) Tata 1'ertibOPRl 

BADAN MUSYAWAAAH 
McnjadwakZt.'l Pengandan Kepulusan 

usul irisiatd menjn RUU dan OPP 
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Lampiran 2 (lanjutan) A 

A#'ATPARIPURNA 
�an'blan Kopu!USanddt'll.i'IA Pe,,dlpal Fraksl 

(Pasal 122a 1 TataTet!!bOPR 

KOMISIIP ANSUSIB ALEG 
DalanrarYJka rrc"l)U"doh rmsukmun!Uk .>a1y.m1)urnak.Y1 RVU 

Korns,, Pansus.Baog dapat mdahJ� log1<1!an ,�at •nlonVkonsmyenrg 
RDP/ROPU. k. u an ker a 

PANm A KHU SUS 

RAP ATP ARIPUANA 
�esam.n KeanggOlaan PANSUS 

RAPAT JNTERN PANSUS 
Pen-ilihai Pifll> PAN SUS cl PfTP n den Pi rrp;;an D PR 

SADAN MUSY AW ARAH 
Moru'lclU�(l penanga-ian sualu RUU cen Ala! Keler"9 i<apal DPR 

:nv.n�askan Kams1:"Gnb.Komisi:'Baieg Peos cs untuk ='!'lenyempurr.a� 

KOMISUBAL.EG 

Persctu1uantarr,a P1?r,.t-aha'"t �set�nderg..i ?erutlaf'3l Penotalc:ln 
(;.,ilSal 122 a� (2} J-iuruf a Usul .-Ul>lh., deng.n tegas {P,'\S.al 122 a� (2) h11tlc 

Tara.TerbbDPR; Dlmulldabm pend.Fraksi TalaTertibDPR) :::====---====i====-----=====� 
'JI 
'Jl 

B 



Duerunu 

RUU INISIATIF 
BALEG 

Oitolak/Diterima 
dengan 

RAPAT PLENO 
Membahas penyempurnaaan drat RUU. 

Mernutuskan rnenerima. menerima 
dengan penyempurnaan. menolak 

RAPAT PLENO 
Membahas penyempurnaaan NA dan draf 

RUU. 
Membentuk Panja untuk membahas 

RAPAT PANJA 
Dalarn rangka menyempurnakan drat RUU. 
Pan1a dapat mengadakan rapat 
intern/konsinyering. ADP. ROPU. kunjungan 

ALCR PF.NYUSUNAN nuu DI BADAN 
LE<:ISLASI 

BA LEG 
Menetapkan AUU yang akan 

ciiran<cn:ng daln.m masa "'! {sntu) tahun 
sidang 

TIM PENDUKUNG 
Menindaklanjuti dan 

rnenyempurnakan NA dan drat RUU 

TIM PENDUKUNG 
Menyiapkan NA dan drat RUU 
ya.nq d1tuqas1<:on de.lorn rnpot 

leno 

PROLEGNAS 
DAFTAR RUU 

RAPAT PLENO 
Menetapkan RUU yang akan 

ANGGOTA. KOMISI. GAB KOMISI. 

R.'i..PAT INTER:-.iAL B.,LE(; 
Men,oahas dan membef'ikan masukan atas NA 

dar: (fr'"'! AUlJ y;-,111y d,prHtiHr1l.:::1�ik�--1r1 rin, 

endukun 

�����---------, 
J.,:uupiran 3 1 
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