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KEPUTUSAN 
DEWAN_PERWAKILAN RAKJAT GOTONG ROJONG 

. ,No .. 31/D.P.R-G.R/IV/65-66 

ten tang 
PERATURAN ·-'fATA�TERTIB DEWAN PERWAKILAN 

R;AKJAT GOTONG ROJONG • 
. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 

dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 4 Djuni 1966, 

Menimbang: 
bahwa Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 tentang Peratu 
ran Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
telah ditjabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
No. 7 tahun 1966, sehingga perlu disusun Peraturan Tata. 
Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang baru 
dalam rangka melaksanakan djiwa Undang-undang Dasar 1945 

.aetjara murni dan konsekwen ; 

Mengingat : 
1. Dekrit Presiden R.1/Panglima Tertinggi Angkatan Perang 

tentang kembali kepada UUD 1945 tgl. 5 Djuli 1959; 
2, Penetapan Presiden R.I. No. 4 tahun 1960 tentang susu 

nan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ; 
3, Surat Perintah Presiden kepada Let. Djen, Suharto tanggal 

11 Maret 1966 ; 
-4. Pasal 1 ajat (2) dan pasal 2 Peraturan Presiden Republilt 

Indonesia No. 7 tahun 1966 tentang Peraturan Tata-Tertib 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong; 

,5, Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara 
No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip-prinsip Musjawarah 
untuk mufakat ; 



Mcmperhatik.an : · . . . . . . : . 
1. Rantjangan Tata- Tertib basil Panitia Tata-Tertib jang. · 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong . Rqjong' 
pada rapat pleno tanggal 17 Mei 1966; . , 

'I 

2. Pendipat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangan 'jana 
dikemukakan oleh pan wakil Gelongan-golongan dalam 

. Dewan Perwakilan _Rakjat Gotong Rojong i · · 
Me m u t u s ka n r 

Menetapkan : 
Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong seperti dibawah Ini, 

BAB I 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, HAK DAN 

WEWENANG DEWAN PERWAKILAN 
. RAKJAT GOTONG ROJONG. 

Pasal 1. 
Dewan Per,;akilan Rakjat Gotong Rojong adalah Lem- ; 
baga Negara jang bersama-sama dengan Presiden mem 
bentuk Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 5 
ajat (1) jo. pasal-pasal 20, 21, 22, dan 23 Undang-undang 
Dasar 1945 beserta Pendjelasannja. 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong melakukan 
J'en�aWa§tO atu tiodifiP-tin�akag P,werintah dengan ' 
usa a-usa_ a sepertr berikut : 

a. mengadjukan pertanjaan ; 
b, meminta keterangan ; 
e, mengadakan penjelidikan ; 
d. mengadjukan amandemen; 
e, rnengadjukan usu! pernjataan pendapat atau usul-usul 

Jain; · 
r;, mengandjurkan seseorang, djika diteritukan :_oltlf 
· · · · Undanl•undana; ··, · · · · · 

(1) 

(2) 



(5) Pendjelasan-pendjelasan lebih landjut mengenai ueaha· 
usaha jang disebut dalam Pasal 1 ajat (2) tersebut d1atas,: 
diberikan dalam BAB VIII Peraturan Tata-Tertib ini. 

(4) Sebelum memangku djabatannja, Anggota Dewan Per 
wakilan Rakjat Gotong Rojong didepan Kepala-Negara . 
atau Pedjabat jang dikuasakan oleh Kepala Negaril chusus · 
untuk mengambil sumpah/djandji, mengangkat sumpah/ 
djandji menurut agamanja masing-masing. Rumusan sum· 
pah/djandji berbunji seperti tertjantum dalam Lampiran 
Peraturan Tata-Tertib ini. 

BAB II 

TFNT ANG PELAKSANMN HIKMAT J<E • 
. l3IDJAKSANMN DALAM PERMUSJA WA· 

RATAN/PERWAKILAN. 

Pasal 2, 

(1) Pelaksanaan Hikmat Kebidjaksanaan dalam Permusja 
waratan/Perwakilan ditudjukan kearah terlaksananja MU. 
SJAWARAH untuk MUFAKi\T. 

2) . Musjawarah untuk mufakat tidak mengutamakan quorum, 
tetapi mengutamakan ikut sertanja unsur-unsur utama 
dalam musjawarah serta pangkal tolaknja adalah a priori 
persatuan dan bukan pertentangan antara peserta,' 

(3) · Dldalam musjawarah para anggota mendapat 'kesempjitan 
jang wadjar mengemukakan pendapat dan pikirannja 
dengan mengindahkan keselarnatan Negara dan Revolusi, 
kepentingan Rakjat, kepribadian Bangsa, kesusilaan · dan 
pertanggungan djawab kepada TUHAN JANG MAHA 
ESA serta menginsjafi akan kedudukannja sebagai alat 
Revolusi jang sedang berdjuang guna mengemban · clan 
me!aksanakan AMANAT PENDERITAAN RAKJAT. 

(4) . Pendjelasan-pendjelaean selandjutnja rnengenai musjawa 
rah dan mufakat tertjantum dalam Lampiran II Peraturan 
Tata-Tertib ini. · ' 
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Pasal 3. 
Setelah · dipandang tjukup diberikan kesempatan Icepada 
para anggota untuk mengernukakan pendapat dan saran 
serta setelah dipandang tjukup diterima sumbangan pen 
dapat dan tikiran bagi penjelesaian masalah jang sedang 
dimusjawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar mu 
sjawarah segera dapat mentjapai mufakat jang bidjaksana. 
Untuk mentjapai apa jang dimaksud oleh ajat (1) pasal ini, 
maka pimpinan ataupun panitia jang diberi tugas untuk 
itu, wadjib menjiapkan rantjangan keputusan jang men 
tjerminkan kebulatan pendapat untuk disahkan oleh ma 
ajawarah. 

Ap,SH, didala-n ,�,j,w="" tidak tatj..,.; 
mufakat, maka m rsjawarah mengarnbil kebidjaksanaan 
dengan menempuh djalan : 
a. persoalan itu ditangguhkan pembitjaraannja. 
b. persoalan itu diserahkan pada pimpinan untuk me 

ngambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pen 
dapat-pendapat jang bertentangan. 

e, persoalan itu ditiadakan. 
(2) A�abila didalam sesuatu permusjawaratan tidak ditjapai 

mulakat mengenai perseorangan, mengenai pengandjuran 
seseorang, mengenai persoalan-pcrsoalan Nasional jang 
sangat panting dan urgzn, maka diadakan pemungutan 
suara s-tjara rahasia dan tertulis atas sistim suara terbanjak, 

(3) Tafsiran mengenai sifat "nasional jang sangat penting dan 
urgen" itu ditetapkan lebih dahulu oleh Musjawarah ae 
tjara rahasia dan diterangkan setjara tertulis • 

. (4) Untuk pelaksanaan apa jang' disebut dalam ajat (:.?) clan 
ajat (3) Pasal 4 ini diperlukan quorum. 

.9 

(2) 

(1) 

:.(1) 



BAB III 
· 'TEN:Tli'.NO KETUA DAN WAKIL-WAl<IL KETUA. 

Pasal 5. 
· · Pentjalonan dan pemilihan Ketua clan Wakil-wakil Ketua 

· Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diatur seperti ter- 
· ·tjantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
. Rojong No. 30/DPRGR/IV/65-66 tanggal 17 Mei 1966. 
;'(Lampiran III Peraturan Tata-Tertib ini), 

Pasal 6. 
·�rSebelum memangku djabatannja, Ketua clan/atau Wakil (2) 
Ketua jang baru terpilih mengangkat sumpah/djandji menurut 
agamanja masing-masing didepan Kepala Negara. 

>·· ·Rwnusan sumpahfdjandji berbunji sebagai ja�g tertjantum 
udalam Lampiran I Peraturan Tata-Tertib ini. 

Pasal 7, 
(1) Kettia · clan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh digedung 

., .. . · Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, dengan keten 
.tuan bahwa pada permulaan tahun sidang diumumkan 
kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tentang 
tugas dan pembagian kerdja Ketua clan Wakil-wakil Ketua . 

. (2). ,Apabila Ketua berhalangan, maka kewadjibannja diiakukan 
.,.· · eleh Wakil-waxil Ketua bergiliran. Apabila Ketua dan 

Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka untuk memimpin 
rapat mereka diwakili oleh anggota jang tertua umumja. 

'.(3) . Ketentuan-ketentuan pada ajat (2) berlaku djuga, apabila 
Ketua, Wakil-wakil Ketua meletakkan djabatan atau me- 

. · 'ninggal dunia. ' · 
·(4) · Apabila djabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua.mendjadi 

Jowong, rnaka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
�·, , 'setjepat-tjepatnja mengadakan pemilihan Ketua dan Walcil 

wakil Ketua eesuai dengan ketentuan dalam pasal ·5, 

,; 10 



Pa•l s; 
. K�wadjiban '.r<etu� dan para Wakil r<et1;1a Dewan Peril�ilan 

Rak.Jat Gotong Rojong Jang . terutama . jalah : .. · ,. 

•• 
b. 

··C, 

d. 
e. 

Merantjang tugas dan pembagian kerdja° Ketua, dan 
Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong seperti tersebut dalam pasal 7 ajat ·(l).� 
Bersama-sama dengan Panitia Musjawarah mengatur 
pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 
termasuk menetapkan atjara pekerdjaan Dewan. Per 
wakilan Rakjat Gotong Rojong untuk suatu sidang 
atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan atjara .. 
Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong dengan mendjaga ketertiban dalam rapat, 
mendjaga supaja Peraturan Tata-Tertib ini diturut 
dengan seksama, memberi i z, in untuk berbitjara dan 
mendjaga agar pembitjara dapat mengutjapkan pi· 
datonja dengan tidak terganggu, 
Menjimpulkan persoalan jang akan diputuskan. 
Mendjalankan keputusan-keputusan rapatDewan Per-" 
wakilan Rakjat Gotong Rojong. · 

(1) 

. . ' 

t. Sedikitnja sekali sebulan mentjantumkan :persoalan 
Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
dalam atjara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan . 
Rakjat Gotong Rojong. . . . . ' 

g. Mengadakan konsultasi dengan Presiden pada 1etiap 
waktu. 

Pasal 9. 
Selama ·perundingan Ketua hanja dapat berbitjara .uptuk 
menundjukkan duduk perkara jang sebenarnja atau untuk 

-mengembelikan perundingan itu kepada pokok pemhitja",: 
raan, apabila perundingan itu menjimpan.g dari pokoknja. 

11: 



Apabila Ketua hendak turut berbitjara tentang ha! jang 
dirundingkan, maka ia ,sementara .meninggalkan tempat 
dtiduknja dan ia kembali sesudah habis berbitjara. dalam 
hal demikian djabatan Ketua dalam rapat untuk sementara 
diatur menurut tjara jang dimuat dalam pasal 7 ajat (2). 

BAB IV 
TENTANG GOLONGAN-GOLONGAN DAN 

KELOMPOK-KELOMPOK. 
Pasal 10. 

Guna keperluan pembulatan kata mufakat jang mentjermin 
kan azas kegotong-rojongan dalam rangka musjawarah untuk 
mufakat seperti tertjantum dalam RAB II, Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong mempunjai Golongan-golongan .Mu 
sjawarah jang terdiri dari : 

a. Golongan Nasionalis, 
b, Golongan Islam, 
". . Golongan Kristen/Katolik, 

.a, Golongan Karya. 
Pasal 11. 

(1) Golongan-golongan tersebut dalam pasal 10 terdiri dari 
Kelompok-kelompok. 

(2) Kelompok-kelompok jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut 
diatas adalah Partai-partai Politik dan sub-sub Golongan 
Karya jang telah ada, 

(3) Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojoni 
harus mendjadi anggota Kelompok. 

Pasal 12. 
(1) Pimpinan Golongan memberitahukan kepada Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai su 
sunan Pimpinan Golongan, Kelompok serta anggota-ang 
gotanja dan memberitahukan tiap-tiap perobahan jani 
terdjadi dalam Golongan dan Kelompok. 

(2) Pemilihan Pimpinan Golongan/Kelompok diatur oleh 
Golongan/Kelompok masing-masing, 

12 
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Pasal 13. 
Kelompok-kelompok berkewadjiba.n; 

a. melakukan pembitjaraan atas rantjar.gan Undang 
undang, usu) inisiatip Rantjangan Undang-undang, 
Nota Keuangan, Anggaran Belandja dan lain-lain pokok 
pembitjaraan. 

b. memberikan pertimba.ngan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Pimpinan 
Golongan mengenai semua hal jang dianggapnja 
perlu atau jang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Pimpinan 
Golongan pada pertemuan-pertemuan/rapat-rapat jang 
chusus diadakan untuk maksud itu. 

Pasal 14. 
Golongan-golongan berkewadjiban : 

a. mengkoordinir dan membulatkan pendapat mengenai 
persoalan-persoalan jang dihadapi oleh Kelompok 
kelompok untuk maksud-maksud tersebut dalam 
pasal-pasal 10 dan 13 diatas. 

b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai sernua 
hal jang dianggapnja perlu atau dianggap perlu oleh 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

Pasal 15. 
Dalam melakukan tugasnja, Pimpinan Golongan dan Ke 

lompok mendapat bantuan jang bersifat tehnis-administratif 
dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

BAB V 
TENTANG BADAN-BADAN PERLENGKAPAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT 
GOTONG ROJONG. 

Pasal 16. 
Untuk dapat melaksanakan tugas kewadjiban, Dewan Per· 



wakilan Rakjat Gotong Rojong mempunjai badan-badan per- 
lengkapan seperti tersebut dibawah ini e . , t: � 

a. Panitia Musjawarah ; 
b. Panitia Rumah Tangga; 
c. Komisi-komisi : 
d. Panitia Anggaran ; 
e. Panitia Chusus ; 
f. Sekertariat. 

§ 1. Panitia: Musjawarah. 

Pasal 17. 
Panitia Musjawarah adalah badan musjawarah dalam 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Ro jong jang berkewadjiban: 
a. mengadakan persiapan-persiapan, pertimbangan-per 

timbangan, pembitjaraan-pernbitjaraan guna melaksa 
nakan musjawarah untuk mentjapai rnufakat seperti 
jang dikehendaki oleh BAB II Peraturan Tata-Tertib ini; 

b. menetapkan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong untuk suatu sidang atau se 
bahazian dari suatu sidang dengan tidak mengurangi 
hak Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk 
mengubahnja ; 

e. bermusjawarah dengan Presiden mengeriai hal-hal jang 
berkenaan dengan penetapan atjara serta pelaksanaan 
nja, apabila hal itu dianggapnja perlu atau apabila di 
anggap perlu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong atau apabila diminta oleh Presiden ; 

d, memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan atjara 
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong, apabila hal itu dianggapnja perlu atau apabila 
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
meminta pertimbangan itu ; 

e, mengusahakan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 22 
ajat · (2) Undang-undang Dasar, 
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� 
(1) Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua D.P.R-G.R. sebagai 

·anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua D.P.R-G.R., 
.para Ketua Golongan dan wakil-wakil Kelompok sebagai 
Anggota. · · 

(2) Perwakilan Kelompok jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut 
diatas diatur sebagai berikut : 
a. Kelompok-kelompok jang beranggota s/d 10 orang 

mempunjai seorang wakil ; 
b. Kelompok-kelompok jang beranggota 11 s/d 20 orang 

mempunjai 2 orang wakil ; 
c, Kelompok-kelompok jang beranggota 21 s}d 30 orang 

mempunjai 3 orang wakil; . 
d. Kelompok-kelompok jang beranggota 31 keatas orang 

mempunjai 4 orang wakil. 
Pasal 19, 

Untuk rnenetapkan atjara-atjara kerdja D.P.R-G.R., dan 
.hal-hal lain jang dianggap perlu oleh Pimpinan D.P.R.-G.R., 
Ketua-ketua Komisi atau Wakilnja dapat diminta hadir pada ra 
pat-rapat Panitia Musjawarah guna memberikan pertimbangannja. 

§ 2. Panitia· Rumah Tangga. 
:Pasal 20. 

Dewa,n Perwakilan Rakjat Gotong Rojong membentuk pada 
'tiap-tiap tahun sidang diantara anggota-anggotanja suatu Panitia 
:Rumah Tangga, jang berkewadjiban : 

a. memeriksa rantjangan sementara Anggaran Belandja 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang disiapkan 
oleh Sekertariat Dewan .Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong dan setefah disetudjui olehnja, meneruskan ran 
tjangan sementara Anggaran Beland] a itu kepada Dewan 

- Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk mendapat 
.persetudjuannja selambat-lambatnja pada achir bulan 
Djuli dari tahun dinas sebelum.nja; 

13 



b. memberi pertlmbangan-pertimbangan kepada Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk 
melantjarkan segala urusan kerumah-tanggaan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ; 

e, memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai peng 
angkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Seker 
tariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
Go!ongan F IV kebawah ; 

d, membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong dalam melakukan pengawasan ter 
hadap pelaksanaan tugas dan kewadjiban jang diberi 
kan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong kepada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong ; .. 

e, memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong tentang pekerdjaannja pada 
tiap-tiap permulaan masa-persidangan, 

Pasal 21. 
(1) Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan 

Rakjat Gotong Rojong sebagai anggota merangkap Ketua, 
para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnja sembilan orang 
lainnja sebagai anggota, jang setelah mendengar keinginan 
Kelornpok-kelompok atas usu! Ketua ditetapkan oleh 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengangkat se 
orang Ketua Harian dan beberapa orang wakilnja dari 
antara Anggota-anggota Panitia Rumah Tangga diluar 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

§ 3. Komisi-komisi. 
Pasal 22, 

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mempunjai 
Komisi-komisi, jang djumlahnja ditetapkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

H'i 



(2) Komisi-komisi mempunjai lapangan pekerdjaan jang ma 
sing-masing meliputi bidang/bidang-bidang pekerdjaan 
Pemerintah, 

Pasal 23. 
(1) Djumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setelah mende 
ngar pertimbangan Panitia Musjawarah, 

(2) Susunan Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dengan memperhatikan 
pertimbangan Kelompok-kelompok. 

(3) Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 
ketjuali Ketua clan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong, diwadjibkan mencijadi Anggota 
Komisi. 

(4) Semua permintaan jang berkepentingan untuk pindah 
kelain Komisi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakjat Gotong Rojong. 

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap mendjadi 
Anggota lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat 
Komisi lain sebagai penindjau. 

/9 Pasal 24. 
Pimpinan Komisi-komisi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong atas pertimbangan Panitia Musja 
warah. 

(2) Sebelum diadakan penetapan Ketua, rapat Komisi jan1 
pertama dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua lama atau oleb 
seorang Anggota Komisi jang tertua umurnja. 

Pasal 25. 
Kewadjiban Komisi-komisi ialah : 

Pertarna: 
Melakukan pemeriksaan persiapsn terhadap rantjangan 
Undang-undang sesuai dengan bunji pasal-pasal 41 clan 
44 jang masuk urusan Komisi masing-rnasing, 
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Kedua : 
a. Melakukan seauatu tugas atas keputusan Dewan 

Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ; 
b. Membantu menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang di· 

hadapi oleh Presiden dalam mendjalankan Undang 
undang dan kebidjaksanaannja terutama mengenai 
Anggaran Belandja dalam hal-hal jang masuk urusan 
Komisi masing-masing ; 

c. Mendengar suara rakjat (public hearing) dalam hal-hal 
jang masuk urusan Komisi masing-masing, antara hin 
dengan djalan memperhatikan surat-surat jang di 
sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong clan menerima pihak-pihak jang berkepen 
tingan; 

d, Mengadakan rapat kerdja dengan Presiden untuk 
mendengarkan keterangannja atau mengadakan per· 
tukaran pikiran tentang tindakan-tindakan jang sudah 
atau akan dilakukan oleh Menteri-Menteri jang ber 
sangkutan. 

e. Mengadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong usul-usul rantjangan Undang-undang atau 
usul-usul clan laporan-laporan tentang soal-soal jang 
termasuk lain urusan Komisi masing-masing ; 

f. Mengusulkan kepada Panitia Musjawarah hal-hal 
jang dianggap perlu untuk dimasukkan dalam atjara 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong; 

g. Mengadjukan pertanjaan-pertanjaan tertulia kep•da 
Presiden; 

h. Mengadakan penindjauan-penindjauan jang dianggap 
perlu oleh Komisi dan j.lng Anggaran belandjanja 
diatur dalam Anggaran Belandja Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong, dengan ketentuan bahwa ape· 
bila ada perbedaan pendapat antara Ketua Dewan 



Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan Kornisi, maka 
keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojonsr· 
lah jang rnenentukan. 

§ 4, Panitia Anggaran. 
Pasal 26. 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong membentuk 
diantara Anggota-anggotanja suatu Panitia Anggaran untuk 
selama masa djabatan Dewan Perwakilan Rakjat Ootong Ro 
jong, jang berkewadjiban : 

a. Mengikuti penjusunan rantjangan Anggaran J3elandja 
dari semula dengan djalan mengadakan hubungan 
dengan Departemen-departemen jang bersangkutan ; 

b. Memberilcan pendapatnja kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong mengenai Nota Keuangan dan 
rantjangan Anggaran Belandja jang diadjukan oleh 
Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong; 

e, Mengikuti pelaksanaan Anggaran Belandja seteleh di 
sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
dan mengadjukan pendapatnja atas rantjangan pe 
rubahan Anggaran Belandja jang diadjukan oleh Pre 
siden t 

d. Meneliti pertanggungan djawab Anggaran Belandja 
dan naemberikan pendapatnja kepada Dewan Perwa 
kilan Rakjat Gotong Rojong ; 

e, Memberikan pendapatnja rnengenai hasil pemeriksaan 
dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Per 
wakilan Rakjat Gotong Rojong. 

Pasal 27. 
(1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan 

Rakjat Gotong Rojong sebagai Anggota merangkap Ketua, 
para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnja delapan orang 
Anggota lain sebagai Anggota jang ditetapkan oleh Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dengan 
memperhatikan pertimbangan Kelompok-kelompok. 
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�2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengangkat seorang 
Ketua Harian clan beberapa orang wakilnja dari Anggota· 
anggota Panitia Anggaran diluar Pimpinan Dewan Per, 
wakilan Rakjat Gotong Rojong. 

§ S. Panitia Chusus, 
Pasal 28. 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, djika rnenganggap 
perlu, dapat membentuk suatu Panitia Chusus untuk melakukan 
pemeriksaan-persiapan terhadap sesuatu rantjangan Undana· 
undang ataupun melakukan tugas lain. 

Pasal 29. 
Panitia Chusus terdiri dari sekurang-kurangnja lima oran1 

Anggota termasuk seorang Ketua, jang atas usu! Ketua Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, setelah mendengar kei 
nginan Kelompok-kelompok, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong. 

Pasal 30. 
Tiap-tiap pembentukan Panitia Chusus harus disertai lr.e 

tentuan tentang tugas kewadjibannja clan tentang lamanja 
waktu menjelesaikan tugas kewadjiban itu. 

Pasal 31. 
( 1) Hasil pekerdjaan Panitia Chusus dilaporkan kepada 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 
(2) Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong memutuskan 

tjara mempergunakan hasil pekerdjaan Panitia Chusua. 
Pasal 32. 

Ketentuan�k.etentuan jang berlaku bagi Komisi tentana 
rapat-rapat· berlaku djuga bagi Panitia Chusua. 

Pasal 33, 
Panitia Chusus dibubarkan setelah tugasnja dianggap selesai. 
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§ 6: Sekertariat. 
Pasal 34. 

Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ber 
kewadjiban melak.sanakan kebidjaksanaan Pirnpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan menjelenggarakan 
urusan perundang-undangan dan urusan kerumah-tanggaan 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

Pasal 35. 
Kebidjaksanaan clan garis-garis umum mengenai organisasi, 

tugas dan tata-kerdja Sekertariat ditetapkan oleh Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setelah mendengar 
pertimbangan-pertimbangan dari Panitia Rumah Tangga. 

Pasal 36. 
Pimpinan Sekertariat diserahkan kepada seorang Sekertari, 

Umum jang bertanggung djawab kepada Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tentang pekerdjaan jang 
dipikulkan kepadanja. 

Sekertaris Umum dalam mendjalankan tugasnja dibantu oleh 
1eOrang Wakil Sekertaris Umum. 

Sekertaris Umum, Waki��ris Umum dan pedjabat 
pedjabat lain jang berpangkat F V keatas diangkat dan diber 
hentikan oleh Presiden atas usu! Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong setelah mendengar pertimbangan-per 
timbangan dari Panitia Rumah T angga. 

BAB VI 
TENTANG PEMBENTUKAN UNDNG-UNDANG. 

§ 1. Ketentuan-ketentuan Umum. 
Pasal 38. 

(1) Presiden dapat menguasakan kepada Menteri-menteri untuk 
melakukan sesuatu jang menurut Peraturan Tata-Tertib 
ini dilakukan oleh Presiden, 



(2) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong untuk menghadiri 
musjawarah jang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong clan Badan-badan perlengkapannja, 

Oasa139' · 
(1) Semua usu! Presiden, berupa rantjangan undang-undang 

dan usul-usul lain jang disampaikan dengan Amanat Pre 
siden kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
sesudah oleh Sekertariat diberi nomor pokok dan nomor 
surat diperbanjak dan dibagikan kepada para Anggota, 

(2) Terhadap semua usu! termaksud dalam ajat (1) dilakukan 
pembitjaraan berturut-turut dalam: 

rspat-rapat Kelompok (tingkat I), 
rapat-rapat Komisi (tingkat II), 
rapat pleno terbuka (tingkat Ill), 
rspat-rapat Golongan (tingkat IV); 
rapat-rapat Komisi (tingkat V), ... 
rapat pleno terbuka (tingkat VI), · ·-. '. 

ketjuali kalau Panitia Musjawarah menentukan lain. 
(3) · Pembitjaraan tingkat II dan V termaksud dalam ajat (2) 

dapat pula diadakan dalam rapat Gabungan Komisi atau 
dalam suatu Panitia Chusus terrnaksud dalam pasal 28 
sampai dengan pasal 33, apabila dianggap perlu oleh 
Panitia Musjawarah. 

§ 2. Tingkat-tingkat Pembitjaraan. 
Pasal 40. 

Setelah ditetapkan oleh Panitia Musjawarah hari dan waktu. 
nja, maka Kelompok-kelompok dalam pembitjaraan tingkat I 
mengadakan rapat-rapat guna melakukan pemeriksaan persiapan, 

Pasal 41. 
Setelah selesai pemeriksaan persiapan dalam Kelompos 

keiompolC, maka dalam pernbitjaraan tingkat II dilakukan 
pemeriksaan persiapan setjara tehnis dalam rapat Komisi I rapat 
Gabungan Komisi atau dalam suatu Panitia Chusus, dalam 
rapat mana Pemerintah memberikan pendjelasan tambahan. 
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Pasal 42. 
(1) Sesudah selesai pemeriksaan persiapan tehnis oleh Komisi 

komisi, maka pembitjaraan tingkat III dilakukan dalam 
rapat pleno terbuka. 

(2) Dalam rapat pleno ini para anggota wakil-wakil Kelompok. 
atau Golongan diberi kesempatan mengadakan peman 
dangan umum dan pada kesempatan ini Pemerintah se 
kaligus dapat memberikan tanggapan terhadap peman 
dangan umum para Anggota. 

Pasal 43. 
Rapat-rapat Golongan-golongan pada pembitjaraan tingka.t 

IV mempeladjari serta menjimpulkan hasil pembitjaraan ting 
kat III guna didjadikan bahan dalam musjawarah selandjutnja 
oleh para Anggota. 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

(S) 

Pasal 44. 
Dalam pembitjaraan tingkat V, Komisi Gabungan segenap 
Komisi, mengadakan musjawarah. 

Musjawarah tersebut dalam ajat (1) pasal ini dilakukan 
bersama-sama dengan Pemerintah. 
Dalam musjawarah ini para anggota Komisi-komisi jang 
bersangkutan dan Pemerintah dapat rnengadakan peru 
bahan-perubahan. 
Anggota··mggota dari Komisi-komisi lain dapat mengadju 
kan usul-usul perubahan setjara tertulis melalui Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Usul-usul itu 
harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnja 5 Anggota. 
Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat dan diper 

. banjak, usul-usul perubahan itu disampaikan oleh Pim 
pinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong kepada 
Anggota-anggota Komisi/Kornisi-komisi jang bersangkutan 
dan Pemerintah, untuk dimusjawarahkan. 
Pimpinan Komisi atau dalam ha! rapat Gabungan Komisi, 
Pimpinan Komisi jang banjak hubungannja dengan per- 
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soalan jang dibitjsrakan, harus setjara aktip memimpin 
musjawarah sampai tertjapai kata mufakat. 

(II) .Apabila dalam musjawarah tersebut diatas tidak dapat 
tertjapai kata mufakat, maka Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rcjong membawa persoalannja kedalam 
rap .. t Panitia Musjawarah untuk mendji lankan kebidjak 
sanaan lain untuk mentjapai kata mufakat, sesuai denaan 
prosedure seperti tertjantum dalam BAB II. 

Pasal 45 . 
.Apabila pembitjaraan tingkat V dapat diselesaikan dengan 

mendapat kata mufakat, maka pembitjaraan tingkat VI dalarn 
rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojona 
mengambil keputusan, setelah para djuru bitjara Kelompck 
atau Golongan mengutjapkan kata-kata terachir. 

Pasal 46. 
(1) Djika pembitjaraan atas sesuatu rantjangan Undang-undang 

menurut pendapat Panitia Musjawarah perlu diserahkan 
kepada suatu Panitia Chusus, maka Pimpinan Dewan Per 
wakilan Rakjat Gotong Rojong membentuk suatu Panitia 
Chusus, 

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 41 dan pasal 44 berlaku 
djuga untuk pembitjaraan oleh Panitia Chusua. 

§ 3. Tjatatan, Risalah, Laporan, Nota 
Perubahan dan Naskah Baru. 

Pasal 47. 
· Mengenai pembitjaraan tingkat III dan VI dalam rapat· 

rapat pleno termaksud dalam pasal-pasal 42 dan 45 serta pem 
bitjaraan tingkat II dan V dalam rapat Kornisi/Gabungan 
Komisi termaksud dalam pasal-pasal 41 dan 44 dibuat risalah 
tulisan tjepat. 

(1) 
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Pasal 48. 
Mengenai pembitjaraan tingkat I dan IV daiam Kelompok 
kelompok dan Golongan-golongan termaksud dalam pual 
pasal 40 dan 43 dibuat tjatatan. 



(2) Untuk membuat tjatatan itu Kelompok-kelompok dan 
Golongan-golongan dibantu oleh seorang atau lebih pegawai 
Se.kertariat. 

Pasal 49. 
(1) Sebelum memulai pembitjaraan tingkat II dan V Komiai/ 

Komisi-komisi jang bersangkutan menundjuk seorang 
atau lebih diantara anggota-anggotanja sebagai Pelapor. 

(2) Tentang pembitjaraan dalam Komisi/Gabungan Komiai 
dibuat tjatatan oleh pegawai Sekertariat. 

(3) Setelah tjatatan sementara dikoreksi oleh para Pembitjara 
maka dibuat tjatatan tetap jang memuat : 
a. tanggal rapat dan djam permulaan serta penutupan 

rapat; 
b, nama-nama jang hadir ; 
c, nama-nama pembitjara dan pendapatnja masing-masing. 

(4) Tjatatan rapat Komisi/Gabungan Komisi termaksud dalam 
ajat (3) dibuat rangkap dua dan setelah diketahui oleh 
Ketua dan Pelapor/Pelapor-pelapor disediakan bagi para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta 
Menteri-Menteri jang bersangkutan dan disimpan di 
Sekertariat. Tjatatan itu tidak boleh diumurnkan. 

Pasal so. 
(1) Disamping tjatatan termaksud dalam pasal 48 oleh Pelapor 

pelapor bersama-sama Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi 
dengan bantuan pegawai Sekertariat dibuat Laporan Komisi/ 
Gabungan Komisi jang memuat pokok-pokok dan kei.im 
pulan pembitjaraan dalam Komisi/Gabungan Komisi se 
lambat-lambatnja dalam waktu serninggu sesudah tjatatan 
termaksud dalam pasal 48 selesai. 

(2) Didalam laporan itu tidak dimuat nama-nama pembitjara. 
(3) Laporan itu ditanda-tangani oleh Ketua rapat Komiai/ 

Gabungan Komisi dan Pelapor/Pelapor-pelapor jang ber- 
11angkutan. 
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Pasal 51. 
'(1) Laporan Komisi'Gabungan Komisi, setelah diberi nomor 

pokok dan nomor surat oleh Sekertariat, diperbanjak serta 
ldisampaikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan 

, (Rakjat Gotong Rojong clan Presiden, 
(2) Laporan itu dapat diumumkan. 

Pasal 52, 
Setelah laporan Komisi/Gabungan Kornisi clisampaikan 

kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojona 
dan Presiden, perneriksaan persiapan dianggap sclesai, 

Pasal 53, 
(1) Djika Presiden berdasarkan pembitjaraan didalam Komisi/ 

Gabungan Komisi menganggap perlu untuk mengadakan 
perubahan pada naskah Rantjangan Undang-undang, maka 
Presiden menjampaikan Nota Perubahan atas rantjangan 
Undang-undang tersebut atau naskah rantjangan Undang 
undang baru seluruhnja, apabila perubahan itu meliputi 
banjak bagian-bagian/pasal-pasal. 

,�2) · Nota perubahan atau naskah baru terrnaksud dalam ajat 
(1) itu, setelah cliberi nomor pokok dan nomor surat oleh 

Sekertariat, segera diperbanjak clan disampaikan kepada 
para Anggota Dewan Perwaki!an Rakjat Gotong Rojong, 

Pasal 54, 
(1) Djika Komisi/Gabungan Komisi menganggap perlu untuk 

mengadakan pemeriksaan persiapan ulangan ataupun 
landjutan atas Rantjangan Undang-undang jang mendjadi 
pokok pembitjaraan, maka Pimpinan Komisi/Gabungan 
Komisi segera mengusulkan kepada Panitia Musjawarah, 
agar menetapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan per 
siapan ulangan/pemeriksaan landjutan itu. 

(2) Ketentuan-ketentuan tentang pcmeriksaan persiapan Ko 
misi/Gabungan Kornisi berlaku djuga untuk pemeriksaan 
persiapan ulangan ataupun landjutan. 
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§ 4. Mengadjukan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-und1utg mendjadi Unda111-undang, 

Pasal 55, 
Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

undang, Pemerintah sekurang-kurangnja memberitahukan dan 
mendengar terlebih dulu pertimbangan Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tentang isi dan maksud 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang akan 
ditetapkan itu. 

Pasal 56. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibitjara 

kan didalam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada 
kesempatan sidang pertama, setelah disampaikan dengan Ama 
nat Presiden dalam bentuk rantjangan Undang-undang tentang 
pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
mendjadi Undang-undang. 

Pasal 57. 
( l) Setelah oleh Sekertariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 

Rojong diberi nornor pokok clan nomor surat, rantjangan 
Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang 
termaksud dalam pasal 56 diperbanjak clan dibagikan 
kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong. 

(2) Terhadap penjelesaian selandjutnja berlaku ketentuan 
ketentuan dalam pasal-pasal 40 sampai 45. 

§ .5. Mengadjukan Rantjangan Undang-undang 
Usu) Inisiatip Dewan Perwakilan Rakjat 

Gotong Rojong. 
Pasal 58. 

(l) _Suatu rantjangan Undang-undang jang diadjukan oleh 
para Anggota berdasarkan pasal 21 ajat (1) Undang- 
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undang Dasar (rantjangan usul inisiatip) harus disertai 
memori pendjelasan dan ditandatangani oleh .sekurana 
kurangnja sepuluh orang Anggota. 

(2) Rantjangan usu! inisiatip itu disampaikan setjara tertulis 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

(3) Dalam rapat jang berikut Ketua Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong memberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong tentang masuknja rantjangan usul 
inisiatip itu. 

(4) Rantjangan usul inisiatip jang dimaksud, setelah oleh Selcer 
tariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak 
dan dibagikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong serta dikirim kepada Presiden. 

(5) Dalam rapat Panitia Musjawarah para pengusul diberi ke 
sempatan memberi.Kan pendjelasan mengenai rantjangan 
usul inisiatipnja, 

(6) Terhadap penjelesaian selandjutnja berlaku ketentuan 
ketentuan dalam pasal-pasal 40 sampai 54 dengan penger 
tian bahwa: 
a. pendjelasan-pendjelasan diberikan oleh para pengusul 

inisiatip, 
b. pembitjaraan dilakukan setjara musjawarah deniian 

para pengusul inisiatip dan Pemerintah. 

Pasal 59. 
(1) Selama suatu usu! inisiatip belum diputuskan oleh Dewan 

Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, para pengusul berhak 
menariknja kembali atau mengadjukan perubahan. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali 
disarnpaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan Perwa 
lcilan Rakjat Gotong Rojong dan Pemerintah dan haru1 
ditanda-tangani oleh semua penanda-tangan rantjangan 
usul inisiatip itu. • 

28 



Pasal 60. 
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong me 

njetucljui rantjangan usu! inisiatip, maka rantjangan itu 
mendjadi usu! inisiatip rantjangan Undang-undang Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong clan clikirimkan kepada 
Presiden untuk clisahkan. 

(2) Bilamana Presiden tidak mengesahkan rantjangan Undang 
unclang tersebut, Presiden memberitahukannja kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong disertai ala 
sannja. 

(3) Selama sesuatu usu! inisiatip rantjangan Unclang-undang 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong belum clisahkan 
oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
berhak menariknja kembali. 

BAB VII 
TENTANG PENETAPAN ANGGARA.N 

BELANDJA. 
Pasal 61. 

Agar Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong clapat me 
lakukan haknja mengenai Penetapan Anggaran Penclapatan 
dan Belandja Negara (jang clalam pasal-pasal lain Peraturan 
Tata-tertib ini disebut Anggaran Belandja) sebagai ter 
tjantum dalam pasal 23 ajat (1) Unclang-undang Dasar, 
maka setiap tahun Presiden mengacljukan Nota Keuangan 
dan rantjangan Anggaran Belandja kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun 
jang menclahului tahun dinas Anggaran Belanclja tersebut. 

Pasal 62. 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menje 

rahkan Nota Keuangan clan rantjangan Anggaran Belandja 
kepada Panitia Anggaran, agar Panitia tersebut memberikan 
pendapatnja. 
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Pasal 63, 
(1) Nota Keuangan, rantjangan Anggaran Belandja dan pen 

d,apat Panitia Anggaran jang dimaksud dalam pasal 62 
disampaikan kepada segenap Anggota untuk dibahas' 

(2) Terhadap penjelesaian Nota Keuangan dan rantjangan 
Anggaran Belandja digunakan ketentuan-ketentuan se 
perti jang berlaku bagi penjelesaian rantjangan Undang 
undang. 

Pasal 64, 
Rantjangan perubahan Anggaran Belandja diselesaikan oleh 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menurut ketentuan 
ketentuan dalam pasal 61 dan 62. 

Pasal 65 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menjerahksn 

djuga kepada Panitia Anggaran untuk meneliti penjusunan 
pertanggungan djawab Anggann dan laporan Badan Perne 
riksa Keuangan untuk kemudian menjampaikan pendapatnja 
mengenai hal itu. 

Pasal 66. 
Pendapat Panitia Anggaran didalam penelitiannja terhadap 

penjusunan pertanggungan djawab Anggaran dan terhadap 
laporan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada 
Panitia Musjawarah. 

Pasal 67. 
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengun 

dang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan pen 
djelasan tambahan tentang Laporan Badan Pemeriksa Keua 
ngan dalam rapat pleno, dimana para Anggota wakil Kelom 
pok diberi kesempatan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan, 
Jang didjawab oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 68, 
Achirnja Panitia Musjawarah menetapkan rapat pleno 
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untuk keperluan pengesahan pendapat Panitia Anggaran ten 
tang laporan Badan Pemeriksa Keuangan. 

BABVIII 
TENTANG HAK-HAK DAN WEWENANG 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKJAT GOTONG ROJONG. 

§ 1. Ketentuan-ketentuan Umum. 
Pasal 69. 

(1) Selain hak-hak I wewenang dan tugas Dewan Perwak.ilan 
Ralcjat Gotong Rojong sebagai tertjantum dalam BAB I 
paaal 1 ajat (1 ), maka hak-hak/ wewenang dan tugas lain�a 
adalah sebagai berikut : 
a. mengadjukan pertanjaan ; 
b. meminta keterangan ; 
c, mengadakan penjelidikan; 
d. mengadjukan amandemen; 
e. mengadjukan usu! pernjataan pendapat atau usul-usul 

lain; 
f. mengandjurkan seseorang. 

(2) Jang dimaksud dalam ajat (1) huruf f adalah mengadjukan 
andjuran tjalon untuk mengisi sesuatu djabatan, djika hal 
demikian ditentukan oleh Undang-undang. 

(3) Usaha-usaha jang dimaksud dalarn ajat (1) diadakan me 
nurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal jang beri.kut. 

§ 2. Mengadjukan pertanjaan. 
Pasal 70. 

(1) Setiap Anggota perseorangan dapat mengadjukan perta 
njaan-pertanjaan kepada Presiden. 

(2) Pertanjaan itu harus disusun singkat serta djelas dan 
disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong dengan tertulis, 
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(3) Apabila dipandang perlu, Ketua dapat merundingkan. 
dengan penanja tentang bentuk dan isi pertanjaan itu 

( 4) Ketua Dewan Perwak.ilan Rakjat Gotong Rojong mene 
ruskan pertanjaan-pertanjaan itu kepada Presiden disertai 
permintaan agar supaja mendapat djawaban dalam waktu 
jang sesingkat- singkatnja, 

Pasal 71. 
(1) Apabila djawaban atas pertanjaan-pertanjaan jang di 

adjukan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 70 oleh 
Presiden disampaikan dengan tertulis, maka tidak diadakan 
pembitjaraan dengan Iisan, 

{2) Penanja dapat meminta supaja pertanjaan didjawab dengan 
lisan. Apabila Presiden memenuhi permintaan itu, maka 
penanja dalam rapat jang ditentukan untuk itu, dapat 
mengemukakan lagi dengan singkat pendjelasan tentang 
pertanjaannja, supaja Presiden dapat memberikan kete 
rangan jang lebih luas tentang soal jang terkandung di 
dalam pertanjaan itu. 

§ 3. Meminta keterangan. 
P�sal 72. 

(1) Sekurang-kurangnja sepuluh orang anggota dapat rnenga 
djukan usu! meminta keterangan kepada Presiden. 

(2) Usu! itu harus disusun dengan singkat dan djelas dan 
harus disampaikan dengan tertulis kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

(3) Dalam rapat jang berikut Ketua memberitahukan kepada 
Dewan Perwak.ilan Rakjat Gotong Rojong tentang masuk 
nja usul tersebut. 

Pasal 73, 
(1) Usul jang dimaksudkan dalam pasal 72 setelah oleh Se· 

kertariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak 
dan dibagikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong dan dikirirnkan kepada Presiden. 
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(2) Dalam Rapat Panitia Musjawarah jang berikut para pe 
ngusul diberi kesempatan memberikan pendjelasan ten· 
tang usulnja. 

(3) Setelah mendengar pendjelasan para pengusul jang di· 
maksud dalam ajat (2) Panitia Musjawarah menentukan 
hari dan waktu bilamana permintaan keterangan itu di 
adakan. 

(-4) Dalam rapat pleno jang ditentukan, para pengusul mem 
berikan pendjelasan mengenai soal jang ditanjakan dalam 
permintaan keterangan, kemudian P!Piden dipersilahbn 
memberikan keterangan. 

Pasal 74. 
(1) Mengenai keterangan Presiden tersebut dalam pasal 73 

ajat (4) diadakan pembitjaraan dengan memberikan ke 
sempatan, baik kepada pengusul maupun kepada Anggota· 
anggota lainnja, untuk memberikan pemandangannja, 

(2) Atas pemandangan-pemandangan para pengusul dan para 
Anggota lainnja Presiden memberikan djawabannja. 

Pasal 75. 
Atas permintaan pengusul atau sekurang-kurangnja se 
puluh orang anggota, Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong dapat menjatakan pendapatnja terhadap djawaban 
Pres id en. 

(2) Untuk keperluan itu pengusul atau sepuluh orang anggota 
termaksud dalam ajat (1) mengadjukan usu! pemjataan 
pendapat. 
Usu! pernjataan pendapat itu diselesaikan menurut ke 
tentuan-ketentuan dalam § 7 BAB ini. 

(3) Djika sesudah djawaban Presiden termaksud dalam pasal 
74 ajat (2) tidak diadjukan sesuatu usu! pernjataan pen 
dapat, maka pembitjaraan mengenai keterangan dinjatakan 
selesai oleh Ketua. 
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§ 4. Mengadakan penjelidikan. 
PMal 76. 

Sekurang-kurangnja duapuluh orang anggota dapat meng 
usulkan untuk mengadakan penjelidikan oleh Dewan Per 
wakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai ha! jang tertentu. 
Usu! terrnaksud dalam ajat (1) harus dinjatakan dalam 
suatu perumusan, jang memuat isi jang djelas tentang hal 
jang harus diselidizi dengan disertai suatu pendjelasan 
dan rantjangan djumlah biaja. 
Usu! itu disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong dengan tertulis dan harus ditanda· 
tangani oleh para pengusul. 

Pasal 77. 
Usul seperti termaksud dalam pasal 76 beserta pendjelasan 

pendjelasannja dan rantjangan biaja, setelah oleh Sekertariat 
diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak serta di 
bagikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Raljat Go· 
tong Rojong dan dikirim kepada Presiden, 

Pasal 78. 

(2) 

(1) 

'(3) 

(l) 

(2) 

(1) 
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Sebelum dirundingkan dalam rapat pleno, Panitia Musja 
warah menetapkan hari dan waktu untuk pemeriksaan 
persiapan usu! itu oleh Komisi/Komisi-komisi jang ber 
sangkutan. 
Untuk pemeriksaan persiapan terhadap usu! itu berlaku 
ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 49 sampai 54 de 
ngan pengertian, bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan 
dengan djalan bertukar pikiran dengan pengusul. 

Pasal 79. 
Apabila Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong me 
mutuskan menerima baik usu! itu, maka Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong mengangkat suatu Panitia Penje 
lidikan jang sekurang-kurangnja terdiri dari 10 orang dan 
menentukan djumlah biajanja, 



(2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
untuk mengadakan penjelidikan, menentukan djuga masa 
kerdja Panitia Penjelidikan jang bersangkutan, 

(3) Atas permintaan panitia, masa-bekerdjanja dapat diper 
pandjang oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

Pasal 80, 
(1) Tiap-tiap bulan Panitia, Penjelidikan harus memberikan 

laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong. Laporan itu, setelah oleh Sekertariat diberi nomor 
pokok dan nomor surat, diperbanjak serta dibagikan kepada 
para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

(2) Atas usu! lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong, laporan berkala itu dapat dibitjarakan 
dalam Dewan PerwalJlan Rakjat Gotong Rojong, ketjuali 
kalau Dewan Perwakilan Rasjat Gotong Rojong memutus 
kan lain. 

Pasal 81.. 

(1) Setelah selesai dengan pekerdjaannja, Panitia Penjelidikan 
memberikan laporan tertulis kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong. Laporan itu, setelah olehSekertariat 
diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak serta 
dibagikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong dan kemudian dibitjarakan dalam rapat 
pleno, ketjuali kalau Dewan Perwakilan Rakjat Goton9 
Rojong memutuskan lain. 

(2) Laporan-laporan dan surat-surat lainnja dari Panitia 
Penjelidikan disimpan di Sekertariat Dewan Perwakilan 
Rak;iat Gotong Rojong. 

§ 5. Mengadjukan Amandemen. 
Pasal 82. 

(1) Sebelum perundingan tentang pasal-pasal atau bagian 
bagian suatu Rantjangan Undang-undang, oleh sekurang 
kurangnja lima orang Anggota dapat diadjukan usu! pe- 
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rubahan (usu! amandemen) clan usu! perubahan ataa uaul 
perubahan itu (usu! sub amandemen). 

(2) Usul amandemen dan usu! sub amandemen itu, jang di 
tanda-tangani oleh para pengusul dan disertai pendjelasan 
singkat disampaikan setjara tertulis kepada Sesertariat. 

(3) Usul amandemen serta pendjelasan singxat itu, setelah di 
beri nomor pokox dan nomor surat oleh Sekertariat se 
lekas-lekasnja diperbanjak dan dibagikan kepada para 
Anggota dan disampaikan kepada Presiden. 

(4) Perubahan-perubahan (amandemen atau sub amandemen) 
jang diusulkan sesudah perundingan termaksud dalam ajat 
(1) dimulai, diadjukan dengan tertulis kepada Ketua Rapat 
Usul-usul perubahan itu dengan selekasnja diberi nomor. 
pokok dan nomor surat, diperbanjak dan dibagikan kepada 
para Anggota serta disampaikan kepada Presiden, 

(5) Selain daripada pendjelasan tertulis, oleh pengusul dapat 
djuga diberikan pendjelasan dengan lisan dalam rapat 
jang membitjarakan pasal atau bagian jang bersangkutan, 
pada rapat-rapat jang diadakan sebelum rapat pleno · 
tingkat VI. 

Pa.sal 83. 
Atas usu! Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

Ketua Komisi/Gabungan Komisi, Ketua Panitia Anggaran, 
Ketua Panitia Chusus jang bersangkutan atau sekurang 
kurangnja lima orang Anggota, Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong dapat menunda perundingan tentang 
setiap perubahan jang diusulkan atau menjerahkan usu! pe 
rubahan itu kepada Komisi atau Panitia Chusus jang ber 
sangkutan untuk diminta pertimbangannja, jang dikemu.k.akan 
dengan lisan atau dengan tertulis. 

Pasal 84, 
Apabila sesudah laporan Komisi atau laporan Panitia Chusus 

mengenai sesuatu Rantjangan Undang-undang disarnpaikan 
kepada Presiden, kemudian Presiden mengadjukan perubahan 
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dalam Rantjangan Undang-undang tersebut, maka penundaan 
perundingan atau penjerahan perubahan dapat dilakukan atas 
usul Ketua atau sekurang-kurangnja lima orang Anggota . 

Pasal 85. 
(1) Apabila tidak ada Anggota jang hendak mengusulkan 

perubahan lagi dalam pasal atau bagian sesuatu pasal jang 
sedang dibitjarakan atau dalam bagian lainnja jang ber 
sangkutan dengan pasal/bagian pasal itu dan tidak ada 
Anggota jang ingin berbitjara lagi tentang itu, maka perun 
dingan tentang pasal/bagian pasal tersebut ditutup. 

(2) Dengan memperhatikan dasar musjawarah untuk mufakat 
diambil keputusan, jang berturut-turut dimulai dengan 
usu! sub amandemen, kemudian usu! amandemen jang 
bersangkutan dan achirnja pasal atau bagian lainnja, 
dengan atau tanpa perubahan. 

(3) Djika ada lebih dari satu usu! amandemen mengenai se 
suatu pasal, bagian pasal atau bagian lain daripada Ran 
tjangan Undang-undang, maka keputusan diambil lebih 
dahulu terhadap usu! amandemen, jang menurut pendapat 
Ketua atau Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
atas usu! lima orang Anggota mempunjai akibat jani 
palina besar. 

Pasal 86. 
(1) Sesuatu usu! perubahan, setelah perundingan ditutup tidal< 

dapat ditarik kembali, ketjuali apabila penerimaan atau 
penolakan sesuatu perubahan jang diusulkan berarti peng 
hapusan dengan sendirinja perubahan-perubahan lain janw 
diusulkan. 
Djika suatu usu! perubahan, jang karena diterimanja atau 
ditolaknja usu! perubahan lain dengan sendirinja hapus, 
maka usul-usul perubahan itu dianggap telah ditjabut. 
Djika masih ada perselisihan paham tentang penghapusan 
itu, maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Jana 
memutuskan. 
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Pasal 87. 
Apabila sesuatu Rantjangan Undang-undang jang diadjukan 
oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong dalam rapat telah diubah, maka pengambilan 
keputusan jang terachir tentang rantjangan itu seluruhnja 
diundurkan sampai rapat jang berikut, ketjuali djika Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong memutuskan lain. 
Sementara itu oleh Anggota-anggota, demikian pula oleh 
Presiden dapat diusulkan perubahan-perubahan baru 
jang diusulkan sebagai akibat perubahan jang telah dite 
rima atau sebagai akibat penolakan suatu pasal. 
Usul-usul perubahan jang dimaksud dalam ajat (2) dan 
pasal-pasal atau bagian-bagian lain jang bersangkutan 
dapat dirundingkan, sebelum diambil keputusan terachir, 
ketjuali djika Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
memutuskan untuk mengambil keputusan tanpa menga 
dakan perundingan lagi. 
Apabila, sebagai akibat jang ditetapkan dalam ajat (2) dan 
(3), diadakan lagi perubahan-perubahan, maka pengambilan 
keputusan terachir diundurkan lagi sampai rapat jang 
berikut. Perundingan baru tidak diadakan lagi. 

Pasal 88. 
Sebagai akibat perubahan-perubahan jang telah diterima 
dalam perundingan tentang sesuatu Rantjangan Undang- · 
undang, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong mengadakan perubahan-perubahan nomor urut 
pasal-pasal/bagian-bagian, demikian pula perubahan-peru 
bahan dalam penundjukan nomor, pasal-pasal/bagian-bagian 
lain, sebagai akibat perubahan tadi. 
Oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
dapat pula diadakan perubahan-perubahan ketjil lain jang 
bersifat tehnis perundang-undangan dan perlu untuk 
memberi bentuk/rumusan sebagaimana mestinja bagi 
Rantjangan Undang-undang jang telah disetudjui oleh 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 



§ tJ. Mengandjurkan seseorang. 
Pasal 89. 

(1) .Apabila oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong diwadjibkan menga 
djukan andjuran tjalon untuk mengisi sesuatu djabatan 
jang lowong, maka bagi andjuran dan pemilihan tjalon 
itu berlaku ketentuan-ketentuan jang termuat dalarn BAB 
JI Pasal 2 ajat (2) dan Pasal 3 Peraturan Tata-Tertib ini, 

(2) Djika didalam musjawarah tersebut dalam ajat (1) diatas 
tidak ditjapai mufakat mengenai tjalon/tjalon-tjalon, maka 
diadakan . pemungutan suara, dim untuk itu berlaku ke 
tentuan jang termuat dalam BAB II pasal 4 ajat (2) Pe 
raturan Tata- T ertib ini. 

Pasal 90, 
Andjuran jang termuat dalam pasal 89 oleh Ketua Dewan 

. Perwakilan Rakjat Gotong Rojong disampaikan dengan ter 
tulis kepada Presiden, dengan disertai pemberitaan mengenai 
pemilihan tjalon-tjalon, 

§ 7, Usul pernjataan pendapat dan usul-usul lain. 
Pasal 91. , 

(1) Sekunmg-kurangnja sepuluh orang Anggota dapat me 
ngadjukan sesuatu usu! pernjataan pendapat atau usul-usul 
lain, baik jang berhubungan dengan soal jang sedang di 
bitjarakan rnaupun jang mernpunjai maksud tersendiri, 

(2) Usu! pernjataan pendapat atau usu! lain, sebagaimana di 
maksud dalam ajat (1) harus disampaikan kepada Ketua 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, disertai pen 
djelasan tertulis. 

(3) Dalam rapat jang berikut Ketua memberitahukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, tentang masuk 
nja usu! tersebut. 

Pasal 92. 
Setelah oleh Sekertariat diberi nomor pokok dan nomor 

surat, usu! termaksud dalam pasal 91 diperbanjak serta dibagi- 
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kan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotona 
Rojong dan dikirimkan kepada Presiden, 

Pasal 93. 
(1) Panitia Musjawarah menetapkan hari dan waktu pembitjaraan 

dalam rapat pleno mengenai usu! pernjataan pendapat 
atau usu! lain itu. 

(2) Dalam rapat pleno jang telah ditetapkan diatas, para pe 
ngusul diberi kesempatan memberikan pendjelasan dengan 
lisan atas usu! pernjataan pendapat atau usu! lain itu. 

(3) Pembitjaraan mengenai sesuatu usu! pernjataan pendapat 
atau usu! lain dilakukan dalam dua babak pembitjaraan, 
dengan memberikan kesempatan kepada: 
a, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 

Rojong lainnja untuk memberikan pemandangannja ; 
b. Presiden untuk menjatakan pendapatnja. 

Baik dalam rangka babak pembitjaraan jang pertama maupun 
dalam babak jang terachir, para pengusul memberikan dja 
waban atas pemandangan para Anggota dan Presiden. 

Pasal 94, 
(1) Sebetum perundingan diadakan tentang rumusan usul, 

oleh sekurang-kurangnja lima orang Anggota dapat di 
adjukan usu! amandemen. 

(2) Usu! amandemen jang ditanda tangani oleh para pengusul 
dan disertai pendjelasan singkat disampaikan setjara ter 
tulis kepada Sekertariat. 

(3) Usu! amandemen tersebut hanja dapat mengubah rumusan 
usu! pernjataan pendapat/usul lain kalau disetudjui oleh 
pengusul pernjataan pendapat/usul lain itu. 

(4) Usu! amandemen ini dimusjawarahkan dalam rapat-rapat 
jang diadakan sebelum rapat pleno tingkat VI. 

Pasal 95. 
Pembitjaraan ditutup dengan keputusan Dewan Perwakilan 

Rakjat Gotong Rojong menerima baik atau menolak usu! per 
njataan pendapat atau usu! lain tersebut. 



BAB IX 
TENT.ANG RA.PAT-RA.PAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKJAT GOTONG ROJONG. 
§ 1. Persidangan, 

Pasal 96. 
(1) Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 

dimulai pada tanggal 16 Agustus dan berachir pada tanggal 
15 Agustus tahun berikutnja, 

(2) Tahun sidang dibagi atas empat masa-persidangan. 
(3) Pada hari permulaan tahun sidang, Presiden/Kepala Negara 

memberikan amanatnja dihadapan Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong sebagai pengantar Nota Keuangan 
dan Rantjangan Anggaran Belandja mengenai tahun dinas 
jang akan datang. 

Pasal 97. 
Waktu masa-masa persidangan ditetapkan oleh Panitia 

Musjawarah, dengan ketentuan bahwa : 
a. masa-persidangan pertama diperuntukkan buat me 

njelesaikan Rantjangan Anggaran Belandja tahun 
dinas berikutnja. 

b. masa-persidangan terachir diperuntukkan terutama 
buat menjelesaikan segala perubahan Anggaran Be· 
landja tahun dinas jang sedang berdjalan, 

Pasal 98. 
(l ) Sidang luar biasa diluar masa-masa persidangan termaksud 

dalam pasal 97 dapat diadakan, djika dikehendaki oleh: 
a. Presiden ; 
b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 

dengan persetudjuan Panitia Musjawarah ; 
c. Sepersepuluh dari djumlah Anggota Dewan Perwakilan 

Rakjat Gotong Rojong jang menentukan quorum 
dengan persetudjuan Panitia Musjawarah. 
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(2) Dalam hal-hal jang dimaksud pada ajat (1) huruf a, b clan 
c, Pimpinan · Dewan Perwakilan Rakjat . Gotong Rojong 
segera mengundang Anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong untuk menghadiri sidang luar biasa 
termaksud. 

§ 2. Ketentuan Umum tentang rapat-rapat, 
Pasal 99. 

(I) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong membuka dan menutup rapat-rapat pleno. 

(2) Waktu-waktu rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong jalah : 
a. pagi : hari Senin s/d Kernis mulai djam 09.00 sampai 

djam H.oo; hari Djum'at mulai djam OS.30 sampai 
djam 11 .00 ; hari Sabtu mulai djam 09.00 sampai 
djam 12.30. 

b. Malam mulai djam 19.30 sampai djam 23.30. 
(3) Djika perlu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 

Rojong, Panitia Murjawarah atau Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong dapat menentukan waktu-waktu lain. 

Pasal 100. 
(1) S�belum menghadiri rapat, setiap Anggota menanda-tangani 

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

seperdua djumlah Anggota persidangan, maka Ketua 
Rapat membuka rapat. · 

Pasal 101. 
(l) Djika pada waktu jang telah ditetapkan untuk pembukaan 

rapat djumlah Anggota jang diperlukan belum tertjapai, 
maka Ketua Rapat membuka pertemuan, la dapat me 
njuruh mengumumkan surat-surat masuk/keluar. 
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(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua �pat sellUJl.bat 
lambat�ja satu djam. 

(3) Djika pada achir waktu pengunduran jang dimaksud dalam 
ajat (2) belum djuga tertjapai quorum, maka Ketua Rapat 
membuka rapat. Dalam rapat ini boleh diadakan perun 
dingan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil sesuatu 
keputusan atau Ketua Rapat menjatakan, bahwa rapat tidak 
dilangsungkan. 

(4) Dalam hal jang dimaksud dalam ajat (3) Panitia Musja 
warah menetapkan lebih landjut bilamana rapat akan di 
adakan, ketjuali kalau dalam atjara rapat-rapat jang sedang 
berlaku telah disediakan waktu untuk membitjarakan 
pokok pembitjaraan jang bersangkutan. 

Pasal 102. 
(1) Sesudah rapat dibuka, Sekertaris memberitahukan surat 

surat rnasuk dan surat-surat keluar sedjak rapat jang ter 
achir, ketjuali, surat-surat jang mengenai urusan rumah 
tangga Dewan. Perwakilan Rakjat Gotong Rojeng, 

·(2) Surat-surat masuk dan keluar dibatjakan dalam rapat, apabila 
dianggap perlu oleh Ketua atau oleh Dewan Perwakilan 
Rak.jat Gotong Rojong, setelah mendengarkan pemberi 
tahuan jang dimaksud dalam ajat (1). 

§ 3, Perundingan. 
Pasal 103. 

(1) Anggota berbitjara ditempat jang disediakan untuk itu, 
setelah mendapat izin dari Ketua Rapat. 

(2) Pembitjara tidak boleh diganggu selama ia bertbitjara, 
Pasal 104. 

,1) Pembitjaraan mengenai sesuatu soal dalam rapat pleno 
tingkat Ill dilakukan dalam dua babak, ketjuali apabila 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menentukan lain. 

(2) Dalam babak kedua dan selandjutnja, djika diadakan lebih 
dari dua babak jang boleh berbitjara hanja Anggota-ang- 
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gota jang telah minta berbitjara. dalarn babak pertarna atau 
anggota sekelompoknja jang dimaksud dalarn �1107 ajat 3. 

Pasal 105. 
(1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang suatu 

SOQ! Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dapat me 
ngadakan ketentuan rnengenai lamanja pidato para anggota. 

(2) Bilamana pembitjara melampaui batas waktu jang telah 
ditetapkan, Ketua Rapat memperingatkan pembitjara supaja 
mengachiri pidatonja, 
Pembitjara memenuhi permintaan itu. 

Pasal 106. 
(1) Untuk kepentingan perundingan Ketua Rapat dapat me 

netapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu 
hal dimulai, para pembitjara mentjatatkan nama terlebih 
dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Ketua Rapat. 

(2) Pentjatatan nama itu dapat djuga dilakukan oleh Pengurus 
Kelompok jang bersangkutan atas nama para pembitjara, 

(3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang 
belum mentjatatkan namanja sebagai termaksud dalam 
ajat ( 1) pasal ini tidak berhak untuk ikut, berbitjara mengenai 
ha! jang termaksud dalam ajat tersebut, ketjuali djika me 
nurut pendapat Ketua Rapat ada alasan-alasan jang dapat 
diterima, 

Pasal 107. 
(1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan. 
(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua Rapat dapat 

mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara ter 
maksud dalam ajat (1). 

(3) Seorang Anggota jang berhalangan pada waktu mendapat 
giliran berbitjara, dapat diganti oleh seorang Anggota se 
Kelompoknja sebagai pembitjara, 
Djika tidak ada Anggota se-Kelompoknja jang menggantj 
kan anggota tersebut, maka gilirannja berbitjara hilang. 



Pa.sal 108. 
(1) Dengan memperhatilcan ketentuan-ketentuan dalam pasal 

110 .dan pasal 111 setiap waktu dapat diberikan kesem 
patan berbitjara kepada Anggota untuk : 
a. minta pendjelasan tentang duduk perkara sebenarnja 

mengenai soal jang dibitjarakan j 
b. mengadjukan usul prosedur mengenai soal jang se 

dang dibitjarakan ; 
c. mendjawab soal-soal perseorangan mengenai diri 

sendiri ; 
d. mengadjukan usul untuk .menunda perundingan. 

(2) Ketua Rapat memperingatkan kepada .pembitjara, bahwa 
prosedur pembitjaraannja menjimpang atau bertentangan 
dengan Peraturan Tata-tertib. 

Pasal 109. 
Agar supaja dapat mendjadi pokok perundingan, maka suatu 

usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan dan usul 
menunda perundingan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 
108 huruf b dan d, harus disokong oleh sekurang-kurangnja 
empat Anggota jang hadir, terketjuali usul itu diadjukan oleh 
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

Pasal 110. 
(I) Seorang pembitjara jang diberi kesempatan untuk me 

ngadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam 
pasal 108 ajat (1) tidak boleh melebihi waktu sepuluh 
menit masing-masing. 

(2). Terhadap pembitjaraan mengenai hal-hal tersebut dalam 
pasal 108 ajat (1) huruf a dan c tidak diadakan perdebatan. 

(3) Sebelum rapat melandjutkan perundingan mengenai soal 
soal jang mendjadi atjara rapat hari itu, djika dianggap 

.. perlu oleh Ketua Rapat dapat diambil keputusan terhadap 
pembitjaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 108 
ajat (1) huruf b dan d. 
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Pasal Ill, 
(1) Penjimpangan dari pokok pembitjaraan, ketjuali dalam 

hal-hal tersebut dalam pasal 108 tidak diperkenankan. 
(2) Apabila seorang pembitjara menjimpang dari pokok pem 

bitjaraan, maka Ketua Rapat memperingatkannja clan me· 
minta supaja pembitjara kembali kepada pokok pembi 
tjaraan. 

Pasal 112. 
(1) Apabila seorang pembitjara dalam rapat mempergunakan 

perkataan-perkataan jang tidak lajak, mengganggu keter 
tiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan 
perbuatan jang tidak sah, maka Ketua Rapat memberi na 
sehat dan memperingatkan supaja pembitjara tertib kem 
bali. 

(2) Dalam ha! dernikian Ketua Rapat memberi kesempatan 
kepada pembitjara jang bersangkutan untuk menarik kem 
bali perkataan-perkataan jang menjebabkan ia diberi pe 
ringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini maka 
perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah 
resmi tentang perundingan itu, dan dianggap sebagai tidak 
diutjapkan. 

(3) Ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam ajat (1) berlaku 
djuga bagi Anaaota-anggota lain. 

Pasal 113. 
(1) Apabila seorang pembi-jara tidak memenuhi peringatan 

Ketua Rapat jang tersebut dalam pasal-pasal 111 ajat (2) 
dan 112 ajat (1) atau mengulangi pelanggaran atas pelang 
garan tersebut diatas, maka Ketua Rapat dapat melarangnja 
rneneruskan pembitjaraan, 

(2) Djika dianggap perlu Ketua Rapat dapat melarang pembi 
tjara jang dimaksud dalam ajat (1) terus menghadiri rapat 
jang merundingkan soal jang bersangkutan. 
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(3) Djika Anggota jang bersangkutan tidak dapat menerima 
keputusan Ketua Rapat jang dimaksud dalam ajat (2) 
diatas, maka kepada Anggota itu diberi kesempatan ber 
bitjara selama-lamanja 10 menit untuk memberikan pen 
djelasan seperlunja dengan ketentuan bahwa rapat tidak 
mengadakan perdebatan mengenai soal jang bersangkutan 
itu dan langsung mengambil keputusan mengenai persoalan 
jang sedang dibitjarakan. 

Pasal 114. 
(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinja, Ketua Rapat 

dapat melarang Anggota-anggota jang melakukan pelang 
garan jang dimaksud dalam pasal 113 ajat (1) untuk terus 
menghadiri rapat itu. 

(2) Ketentuan-ketentuan jang termuat dalam pasal 113 ajat (3) 
berlaku djuga dalam hal jang termaksud dalam ajat (1) diatas. 

Pasal 115. 
(1) Anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 113 

ajat (2) dan pasal 114 ajat (1) diharuskan dengan segera 
keluar dari ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong. 

(2) Jang dimaksud dengan ruangan sidang tersebut dalam ajat 
(1) jalah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk 
umum, undangan dan tetamu lainnja, 

(3) Djika Anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 
113 ajat (2) dan pasal 114 ajat (1) memasuki ruangan sidang 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, maka Ketua 
Rapat berkewadjiban untuk menjuruh Anggota itu mening 
galkan ruangan sidang dan apabila ia tidak mengindahkan 
perintah itu maka atas perintah Ketua Rapat ia dapat 
dikeluarkan dengan paksa, 

Pasal 116. 
(1) Apabila Ketua Rapat menganggap perlu, maka ia boleh 

menunda rapat. 
(2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu 12 djam. 
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§ 4, Risalah Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong-Rojong. · 

Pasal 117. 
Mengenai setiap rapat pleno terbuka dibuat risalah rssmi , 

jakni laporan tulisan tjepat jang selain daripada semua pengu ·· 
muman dan perundingan jang dilak.ukan dalam rapat, memuat 
djuga: 
1. Atjara rap at ; 
2. Nama Anggota jang telah menanda-tangani daftar hadir 

jang dimak.sud dalam pasal 100; 
3. Nama-nama para Menteri jang mewakili Pemerintah; 
4. Keterangan tentang hasil pengambilan keputusan. 

Pasal 118. 
Sesudah rapat selesai, mak a selekas-lekasnja kepada Anggota 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong, demikian djuga 
kepada wakil-wak.il Pemerintah jang bersangkutan, dikirimkan 
risalah resmi sement ara. 

Pasal 119. 
(1) Dalam tempo 4 hari setiap Anggota Dewan Perwakilan 

Rakjat Gotong Ro jong dan Wak.il Pemerintahmendapat ke 
sempatan untuk mengadakan perubahan dalam bagian risalah 
jang memuat pidatonja, tanpa mengubah mak.sud pidatonja. 

(2) Sesudah tempo jang dimak.sud dalam ajat (1) lewat, mak.a 
risalah resmi selekas-lekasnja ditetapkan oleh Ketua Rapat. 

(3) Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong rnemutuskan, 
apabila timbul perselisihan tentang isi risalah rcsmi, 

§ 5. Rapat Tertutup. 

Pasal 120. 
Atas keputusan Panitia Musjawarah d apat diadakan rapat 

pleno tertutup Dewan Perwak.ilan Rakjat Gotong-Rojong. 
Pasal 121. 

(1) Pada waktu rapat pleno terbuka, pintu-pintu ruangan 
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1idana dapat ditutup, djika Ketua' Rapat' menimbangi'lja 
perlu atau sekurang-kurangnja 10 orang Anggota me 
minta hal itu. 

(2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan, apakah permu 
sjawaratan selandjutnja dilakukan dalam rapat tertutup. 

(3) Hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat 
diputuskan dengan pintu tertutup. 

Pasal 122. 
(1) Pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat tertutup adalah 

tidak i.mtuk diumumkan, ketjuali djika rapat memutuskan 
untuk mengumumkan seluruhnja atau sebagiannja. 

(2) Atas usu! Ketua Rapat, Wakil Pemerintah atau sekurang 
kurangnja sepuluh J'\nggota jang hadir dalam ruangan 
rapat, rapat daoat pula memutuskanbahwa pembitjaraan 

.p?m.bitjaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia. 
'(3) Pengupasan sifat rahasia itu dap .. t dilakukan .terhadap 

seluruh atau sebagian pernbitjarnan-pembrtjaraan, 
4) Rahasia i t·.1 harus dipegang oleh semua orang jang hadir 

dalam rapat t ertutup itu, demikian djuga oleh rnereka jang 
berhubung d mga-i pekerdjaannja kemudian ·mengetahui 
apa jang dibitjarakan itu. 

Pasal 123 . 
. (1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan t•ilisan tjepat 

atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan janii 
dilakukan, 

(2) Diatas laporan itu harus ditjantumkan dengan djelas per 
njataan mengenai sifat rapat, jaitu : . 
a. "hanja untuk jang diundang" untuk rapat tertutup 

pada umumnja ; 
b. ' "rahasia" untuk rapat tertutup jang dimakiudkan 

dalam pasal 122 ajat (2),. 
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,(3) Dewan Perwa1ci!,n Rakjat Gotong Rojong •ciapat memu 
tuskan, bahwa sesuatu hal jara dibujarakan dalam rapat 
tertutup tidak dimasukkan dalam laporan. 

§ 6. Presiden clan Menteri-Menteri, 

Pasal 124. 
(1) Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dapat mengun 

dang Presiden dan Para Menteri untuk menghadiri rapat 
pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. · 

.: (2) Apabila Presiden 'berhalangan hadir, maka ia diwakiti oleh 
Menteri jang bersangkutan, 

· Pasal 125 • 
. (1) Presid.en atau Menteri jan_g dikuasakan olehnja ni.emenuhi 

undangan Dewan . P.erwakilan Rakjat , Gotong Roj�� 
untuk · keperluah musjawarah seperti termaksud dalam 
pasal 124. . . 

(2) Undangan tersebut · dalam ajat (1} pasal ini disampaikan 
kepada Presiden atau Menteri jang dikuasakan olehnja 
dengan mengemukakan persoalan jang akan dimusjawa 
rahkan serta dengan memberikan waktu setjukupnja untuk 
mempeladjari persoalan tersebut. 

(3) Tanpa mendapat undangan para Menteri dapat pula me 
ngundjungi rapat-rapat p1eno Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong. 

Paaal 126. 
(1) Presiden dan Para Menteri mempunjai tempat duduk 

jarrg :tertentu dala,i:n ruan;an; sida.ng Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong. 

,{�) Ketmi �t mcrnpersilahkan Presiden atau Mente.ri ber 
bitjara apa bila dan setiap kali ia menghendakinja. 



§ 7. Tjara Mengubah Atja• Rapat•rapat jang 
sudah ditetapkan. 

Pasal 127, 
Atja:m rapat-rapat jang sudah ditetapkan ohm P'an.itia 

Musjawarah segera diperbanjak. dan dibagikan kepada para 
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong selambat 
lambatnja seminggu sebelum atjara tersebut mulai berlaku, 

Pasal 128, 
Usul-usul perubahan mengenai atjara rapat-rapat jang 

sudah ditetapkan oleh Panitia Musjawarah, baik berupa 
perubahan waktu dan/atau pokok-pokok pembitjaraan mau 
pun jang menghendaki supaja pokok-pokok pernbitjaraan 
baru dimasukkan dalam atjara, disampaikan dengan tertulis 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. · 

Dalam hal jang belakangan ini harus disebutkan pokok 
pembitjaraan jang diusulkan untuk dimasukkan dalam atjara 
dan waktu jang d iminta · disediakan dalam atjara untuk 
rnembitjarakan pokok tersebut. 

Pasal 129, 
(1) Usu! perubahan itu harus ditanda-tangani oleh se 

kurang-kurangnja lima orang Anggota atau oleh Pim 
pinan Komisi/Kelompok dalam ha! usu! perubahan 
diadjukan oleh sesuatu Kornisi/Kelompok, 

(2) Usu! perubahan itu harus diadjukan selambat-lambatnja 
dua hari sebelum atjara-atjara rapat jang bersangkutan • 
mulai berlaku, · 

Pasal 130. 
(tr Pada hari mulai berlak.unja atjara rapat-rapat dibitjarakan 

usul-usul perubahan atjara jang masuk dalam waktu jang 
telah ditentukan, termaksud dalam pasal 129 ajat (2). 

(2) Apabila ternjata tidak ada 1,g;µkusul masuk daiam waktu 
jang ditentukan itu, maka atjttta rapat-rapat Jang telah 
.ditetapka,n oleh Panitia .Musjawatah berlaku terua, ., , ,, 
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-Pasal 131. 
(1) Sesudah waktu jang ditentukan itu lewat, maka usul pe 

rubahan mengenai atjara jang telah ditetapkan hanja dapat 
diadjukan kepada . Panitia Musjawarah ... dengan .tertulis 
oleh lima orang .A'.nggota, dengan menjebut hari-hari mana 
dan pokok-pokok pembitjaraan mana jang perlu dirubah, 

(2) Panitia Musjawarah memutuskan, apakah usul perubahan 
itudisetudjui atau tidak. 

(3) Dalam ha! usu! itu disetudjui oleh Panitia Musjawarah, 
maka keputusan Panitia Musjawarah itu diumumkan ke-: 
pada segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong, 

(4) Apabila usu! itu ditolak oleh Panitia Musjawarah maka 
permintaan para pengusul jang djumlahnja diperbesar 
mendjadi sepersepuluh djumlah anggota sidang usul pe 
rubahan atjara itu dibitjarakan dalam rapat pleno berikutnja 
dengan ketentuan bahwa djika dalam waktu seminggu se 
telah penolakan usu) itu tidak terdapat rapat pleno dalam 
atjara rapat-rapat, atas penetapan Panitia Musjawarah di 
adakan rapat pleno chusus untuk membitjarakan usu! 
perubahan atjara itu. 

Pasal 132. 

(1) Dalam keadaan jang mendesak, maka dalam rapat pleno 
jang sedang berlangsung dapat diadjukan usu! perubahan 
atjara oleh : 
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong l .. 
b .. Panitia Musjawarah; 
c. Presiden ; 
d. Sep�tsepuluh Anggota sidang. 

(2) Rapat: segera mengambil keputusan tentang usul iitu, 
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§ 8. Penindjau. 
Pasal 133. 

(1) Para penindjau harus mentaati segala ketentuan mengenai 
k.etertiban jang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong. 

(2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setudju atau 
tidak setudju, baik dengan perkataan maupun dengan 
tjara lain. 

(3) Para penindjau duduk ditempat jang disediakan. 
Pasal 134. 

(1) Ketua Rapat mendjaga supaja ketentuan-ketentuan dalarn 
pasal 133 diperhatikan dan memelihara suasanajang tertib. 

(2) . Apabila ketentuan -ketentuan itu dilanggar, maka Ketua 
Rapat dapat memerintahkan para penindjau jang meng 
ganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang. 

(3) Ketua Rapat berhak mengeluarkan penindjau-penindjau 
jang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau 
perlu dengan bantuan alat negara. 

(4) Dalam ha! termaksud dalarn ajat (2) Ketua Rapat dapat 
djuga menutup rapat. 

BABX 
TENT ANG SURAT-SURAT MASUK / KELUAR. 

Pasal 135, 
(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong me 

nentukan, apa jang harus diperbuat dengan surat-surat 
masuk dan/atau meneruskannja kepada Komisi-komisi 
atau Panitia-panitia jang bersangkutan, ketjuali apabila 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengenai se- 

. suatu surat menentukan lain. 
(2) Mengenai surat-surat jang diteruskan kepada Komisi, oleh 

Sekertariat Kornisi dibuat daftar jang memuat dengaa ' 
singkat isi aurat-surat itu. 
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(3) Salinan daftar sutat-rmmt termaksud dalam ajat (2) di· 
sampaikan kepada semua Anggota Komisi untuk diketahui. 

(4) Ketua dan- Wakil-wakil Ketua Komisi memeriksa surat-: 
surat dan menetapkan, bahwa Ketua dan Wakil-wakil 
Ketua Komisi berhak menjuruh simpan surat-surat jang 
tidak perlu diselesaikan. 

(5) Ketetapan tentang tjara menjelesaikan surat-snrat itu di 
bubuhkan dalam daftar surat-surat aseli, jang ada pada 
Sekertariat Komisi dan tersedia bagi Anggota Komisi. 
untuk diperiksa, 
Surat-surat jang menurut anggapan Ketua atau Wakil 
Ketua Komisi memuat soal jang penting, diadjukan oleh 
Ketua Komisi dalam rapat Komisi untuk .dirundingkan 
clan clitetapkan tjara menjelesaikannja. · 
Anggota-anggota Komisi, setelah menerima· daftar surat- 
surat termaksud dalam ajat (3) dan/atau aseli daftar. 
tersebut jang climaksud dalam ajat (2), clapat djuga 
mengusulkan, supaja surat-surat jang menurut anggapan 
rnereka memuat soal-soal penting, diadjukan dalam rapat 
Komisi untuk dirundingkan clan ditetapkan tjara . me-· 
njelesaikannja. ·� · · 

Pasal 136. 
(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Ro1ong ':ber 

pendapat, bahwa tentang sesuatu ha! jang termuat dalam 
surat-surat masuk perlu diadakan pemeriksaan, maka hal 
itu diserahkan kepada suatu Komisi atau Panitia Chusus 
untuk diperiksa, _ 
Komisi atau Panitia Chusus itu kemudian menjampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong laporan 
tertulis, jang memuat djuga usu! mengenai penjelesaian 
hal itu, 

(2) Laporan itu harus selesai dalam waktu jang ditentukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong •. 

(7) 

(6) 



," (3) Sesudsh selesai, maka laporan itu oleh Sekertaniat diberi 
nomor pokok dan nomor surat, diperbanjak serta dibagikan 
kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong dan kemudian dibitjarakan dalam rapat pleno, 

Pasal 137. 
(1) Apabila Komisi atau Panitia Chusus tidak dapat menje 

lesaikan pemeriksaan dalam waktu jang telah ditetapkan, 
maka atas permintaannja waktu itu dapat diperpandjang 
oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong atau oleh 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong apabila 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tidak bersidang, 

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong atau 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
memutuskan tidak akan memperpandjang waktu tersebut, 
maka Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mem 
bebaskan Komisi jang bersangkutan dari: kewadjibannja 
atau membubarkan Panitia Chusus itu clan mengangkat 
lagi Panitia Chusus baru atau mendjalankan usaha lain. 

·Pasal 138, 
Setelah · perundingan-perundingan tentang -hal dan usul 

jang dimaksrd dalam pasal 136 selesai, inaka djika perlu dipu- 
. tuskan oleh Panitia Musjawarah. · 

Pasal 139. 
Surat-su�t keluar jap.g oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat 

Gotong Rojong dianggap penting untuk diketahui oleh para 
Anggota, diperbanjak .dan dibagikan kepada para Anggota. 

, BAB XI 
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN 

PENUTUP. 
Pasal 140. 

(1) Usu! perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata 
Tertib ini hanja dapat diadjukan oleh sekurang-kurangnja 
sepersepuluh Anggota sidang. 



Usu! perubahan dan tambahan termaksud dalam ajat (1), 
jang ditanda-tangani oleh para pengusul dan disertai 
pendjelasan, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat 
oleh Sekertariat diperbanjak dan disamoaikan kepada 
Panitia Musjawarah dan para Anggota Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong. 

Pasal 141. 
Panitia Musjawarah meneruskan usu! perubahan dan tam 

bahan tersebut dengan disertai pertimbangannja kepada ra'1at 
pleno Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, jang kemu 
dian memutuskan apakah usu! itu dapat disetudjui seluruhnja, 
disetudjui dengan perubahan ataupun ditolak. 

Pasal 142. 
Semua ha! jang tidak diatur dalam Peraturan Tata-Tertib 

ini diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 

Pasal 143, 
Peraturan Tata tertib ini mulai berlaku pada hari ditetapkan 

dan mempunjai daja surut sampai tanggal 16 Mei 1966 clan 
berlaku sampai terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat basil 
Pemilihan Umum. 

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong dalam raoat 
pleno terbuka pa Ia tanggal 4 Djuni 1966. 

Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ; 

Ketua, 
H .. A. SJAICHU 
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Lampiran I 
SUMPAH (DJANDJI) ANGOOTA/KETUA /WAKIL 

KETUA DEWAN PER\\.AI<Il.AN RAKJAT 
GOTONG ROJONG. 

{Demi Allah 1) 

"Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk mendjadi 
Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Pewakilan Rakjat Gotong 
Rojong, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih 
apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan, ataupun akan 
memberikan sesuatu kepada siapapun djuga, 

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada 
sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung, 
dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian. 

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, senantiasa akan 
mendjundjung tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa 
saja akan taat dan akan mempertahankan Pantjasila se- · 
bagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 
1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan 
lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa 
saja akan berusaha sekuat tenaga memadjukan kesedjah 
teraan Rakjat Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada 
Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

· (Kiranja Tuhan menolong saja ') 

Tjatatan : 1) Dipergunakan untuk sumpah menurut Agama 
Islam. 

2) Dipergunakan untulc sumpah menurut A,luna 
· · Kristen Protestan/Katolik. 
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Lampiran II 

PRINSIP-PRINSIP MUSJAWARAH UNTUK MUFAKAT 
(Dikutip · dari Ketetapan Madjelis Pennusjawaratan · Rakjat 
Sementara No. VIII/MPRS/1965), 

§ 6. Pengertian Dasar, 

Musjawarah untuk mufakat sebagai inti Demokrasi Terpim� ·. 
pin adalah tata-tjara chas kepribadian Indonesia untuk memetjah- . 
kan setiap persoalan kehidupan Rakjat clan Negara, mendapatkan 
kebulatan pendapat dan mufakat dalam permusjawaratan/ 
perwakilan setjara gotong-rojong jang dipimpin oleh hikmat , 
kebidjaksanaan untuk melaksanakan Amanat Penderitaan 
Rakjat, tudjuan Revolusi Nasional Indonesia, mewudjudkan 
Masjarakat Adil dart Makmur, Masjarakat Sosialis -Indonesia '; 
berdasarkan Pantja Sila, Masjarakat tanpa penghisapan ataa · 
manusia oleh manusia. 

§ 7. Azas Musjawarah untuk mufakat. 

(1) Musjawarah dilaksanakan bcrdasarkan gotong-rojong de 
ngan sikap memberi dan menerima dalam suasana keke 
luargaan, toleransi, timbang-rasa dan tenggang-meneng 
gang antara segenap peserta musjawarah. 

(2) Pangkal bertolak dalam tiap musjawarah adalah a priori 
persatuan clan bukan pertentangan antara para peserta, 

(3) Musjawarah dilaksanakan antara mereka jang dengan, 
sungguh-sungguh menjetudjui dasar negara .Pantja Sila, 
Undang-undang Dasar ·1945, 
Haluan Manipol serta Pedoman-pedoman pelaksanaannja 
dan tudjuan Revolusi Nasional Indonesia dan jang sung- 
guh-sungguh berhasrat . mensukseskan musjawarah. . - 

( 4) . 'Musjawarah untuk mu'fakat bersendikan pada kesadaran · 
dan rasa tanggungdjawab dari pimpinan dan peserta 
llntuk �g�diri musjawarah, oleh sebab itu musjawarah 
untuk mufa.kat pad� dasarnja. tidak �eµge�1, korum, tetapi 



.. lft'1'1genal ikut-sertanja unsur-unsur jang berkepentingan 
dan jang representatif untuk turut dalam musjawarah. 

§ 8. Peserta Musjawarah. 
(1) Peserta-peserta musjawarah dalam pennusjawaratan/per 

wakilan terdiri dari golongan politik, golongan karya dan 
Iain-lain unsur masjarakat jang mentjennihkan semua 
kekuatan-kekuatan nasional jang progresip-revolusioner . 

. (2) Setiap peserta musjawarah mendahulukan kepentingan 
Rakjat dan Negara diatas kepentingan golongan dan per 
orangan. 

(3) Setiap peserta musjawarah mempunjai hak dan kesem 
patan jang sama Iuas dan bebas mengemukakan pendapat 
dan melahirkan kritik dan otokritik jang bersifat rnem 
bangun tanpa tekanan dari pihak manapun. 

§ 9. Mufakat. 
(1} Mufakat sebagai basil kebulatan pendapat jang didapat 

dari setiap permusjawaratan/perwakilan dengan djalan 
gotong-rojong adalah buah pikiran bersama, bukan oleh 
perdebatan dan penjiasatan jang diachiri oleh pengaduan 
kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra, rnelain 
ka,n untuk mentjari kebenaran dalam melaksanakan 
Amanat Penderitaan Rakjat, 

(2) Mufakat sebagai hasil musjawarah haruslah bermutu 
tin2gi jang dapat dipertanggung djswabkan dan tidak 
bertentangan dengan dasar negara clan tudjuan Revolusi, 

- § 10. · Pimpinan Musjawarah, 
·. · Pimpinan permusjawaratan/perwakilan merupakan satu ke 
satuan pimpinan kolektip jang mentjerrninkan golongan-golo 
ngan peserta musjawarah, harus berdjiwa Pantja Sila dan re 
v,elusioner, berwatak adil arif-bidjaksana dan berwibawa serta 
harua setia kepada Undang,undang Dasar Negara clan tu· 
djuan Republik Indonesia. 
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Lampiran Ill 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT 

GOTONG ROJONG 

No. 30/DPR-GR/IV/65-66 tgl, 17 Mei 1966 
ten tang 

PERATURAN TATA-TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT. 

Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
clalam rapat pleno terbuka pada tanggal 17 Mei 1966, 

Menimbang: 
a) bahwa untuk memenuhi tuntutan suara hat i nurani 

rakjat selarna epiloog petualangan kontra-revolusi 
Gestapu/P.K.I. UUD 1945 · perlu clilaksanakan 
setjara murni clan konsekwen; _. . · ' 

b) . bahwa clalam rangka pelaksanaan UUD'-1945 setjara 
murni clan konsekwen, Lembaga-lembaga Negara 
Tertinggi harus ditempatkan pada kedudukan clan 
fungsi sesuai dengan djiwa clan ketentuan-ketentuan 
UUD 1945; . 

c) · bahwa untuk menernpatkan Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong pada kedudukan clan fungsi jang 
sesuai clengan djiwa clan ketentuan-ketentuan UUD 
1945,. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong harus dipilih oleh clan dari Anggota Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sencliri.; 

d) bahwa oleh ksrena hal-hal tersebut cliatas Peraturan 
Tata-Tertib tentang pentjalonan clan pemilihan 

.Pimpinan Dewan. P.erwakilan Rakjat Gotong Rojong 
perlu clitetapkan; 
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. ).{engin�t : - 
a) Memorandum tentang pok.ok�pokok pikiran dan 

. saran-saran Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
jang telah disampaikan. kepada. Pemeriatah pada 
tanggal 4 April 1966; 

b) Keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong tanggal ·2 Mei 196tFteritang perlunja 
segera ditetapkan Pimpinan 'baru Dewan Perwakilan 
Rakjat Go tong Ro3ong jang . harus· dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakjat · Gotong .Rojohg sendiri 

dari para Anggotanja ;·· · · ... · �- · 
c) Surat Perintah Presiden tanggal 11 Maret 1966 kepada 

Letnan Djenderal Suharto ; 
d) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 

1966 tanggal 16 Mei 1966 tentang Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. 

Mendengar: 
Pendapat-pendapat dan -pertimbangan-pertimbangan 

-t>: J .. jang--dikemuka.kan oleh' pati, wal.if:gotongan dalam 
Dewan Perwakilan Rakjar '.Gotong Rojonrt. 

Me m u t u e k a n t ". 

Dengan mentjabut segala. peraturan . jang berten 
tangan dengan peraturan ini -. 
Menetapkan : 
Tata-Tertib tentang pentjalonan dan pemilihan 
Pimpinan X>ewan Perwakilan Rakjat Gotong 
Rojong, · � 

.·� 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong 
terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil 
Ketua, jang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang bersama-sama 



merupakan Pimpinan Dewan Perwaltitan. tiatc.fat 
Gotong' Rojong sampai dengan digantinja Dewan 
Perwakilan Rakjit Gotang Rojong dengan Dewan 
Penru.ilan Rakjat huil pemilihan umwn. 

Pasal 2, 
Pimpinan Dewan Perwa.kilan Rakjat GQtong Rojong 
tersehut pada pasal 1 mentjermink.an perwakilan 
Golongan-golongan dalam Dewan Perwskilan Rakjat 
Gotong Rojong, jaitu 3 orang da.ri Golongan Politik 
masing-rnasing seorang dan 2 orang dari Golongan 
Karya, 

Pasal 3. 
Prosedur pemilihan tjalon-tjalen Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dilakukan dengan 
djalan musjawarah untuk rn=mperoleh kata mufakat 
dengan hikmat kebidjaksanaan, 

Pasal 4, 
Pend,ielasan dm pasaJ.p&sal ter&ebut diatas dilam 
r,irka.n pada keputusan . ini. 

Salinan surat keputusan ini 
disampaikan kepada : 
1. , Para Wuil Perdana Menteri, 
2. Para Menteri. 
3, Para Anggota Dewan Perwakilan 

Rakjat Gotong Rojong. 

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 17 Mei 1966. 
Pimpinan 

Dn.ran Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ; 
. Ketua, 

H,A, SJAICHU 



1) 

2) 

3) 

4) 

• 
Pendjelasan.

1 ., Atas Keputusan Dewan Perwakilan t Gotong Rojona 
No. 30 / DPR-GR I IV/ 65-66 tgl. 1 ei 1966. 

Tjalon-tjalon Pimpinan Dewan P 1Ian Rakjat Gotong 
Rojong terdiri dari seorang dari Golongan Nasional, 
seorang dari Golongan Islam, seorang dari Golongan 
Kristen dan Katolik dan 2 orang dari Golongan Karya. 
Prosedur pernilihan tjalon Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakjat Gotong Rojong dalam Golongan-golongan dise 
rahkan sepenuhnja kepada kebidjaksanaan Golongan 
golongan masing-masing, 
Prosedur pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat 
Gotong Rojong diserahkan sepenuhnja kepada kebidjak 
sanaan Golongan-golongan bersama-sama. 
Tjalon Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, 
hasil musjawarah dan rnufakat antara Golongan-go 
longan, bersama-sama dengan tjalon-tjalon Wakil-wakil 
Ketua disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwa 
kilan Rakj�t Gotong Rojong. 
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