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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 17/DPR-RI/IV/77-78 

TENT ANG 
PFRATURAN TATA TERTIB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA. 

DEWAN PFRWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA, 

dalam Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 29 
Juni 1978. 

Menimbang : 
1. Bahwa berhubung dengan tidak berlakunya lagi Per 

aturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Repu 
blik Indonesia yang tennuat dalam Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 7 /DPR - 
RI/111/71- 72 karena berakhimya masa keanggo taan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ha�il 
Pemilihan Umum tahun 1971, dan diresmikannya 
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia basil Pemilihan Umum tahun 1977, maka 
perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru, 

2. Bahwa Peraturan Tata Tertib yang baru itu akan meng 
atur tatacara untuk menghayati kedudukan, susunan, 



wewenang. tugas, hak dan tanggungjawab Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat-alat 
kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan Undang 
Undang Dasar 1945; 

3. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan, 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakllan R2.kyat Rc 
publik Indonesia diatur sendin oleh Dewan Perwa 
kilan Rakyat Republik Indonesia. 

Mengingat : 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara 

lain menegaskan tentang kerakyatan yang dlplmpln 
oteb hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara tan I 
perwakilan. 

2 Undang-Undang Dasar 1945. 
pasal 5 ayat ( 1) dan pa'.sal 20 ayat (1) yang. ruenen 
tukan bahwa tiap Undang-undang menghendaki 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
pasal 11 yang menentukan bahwa Presiden menya 
takan pcrang. membuat perdamaian dan perja't 
jian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat, 
pasal 21 ayat (I} yang menentukan bahwa Ang 
gota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 
mengajukan Rancangan Undang-undang, 
pasal 22 ayat (2) yang menentukan bahwa tiap 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-undang 
harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat, 
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- pasal 23 ayat ( t) yang menentukan bahwa Anggar 
an Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap 
tahun dengan Undang-undang, 
pasal 23 ayat (S) yang menentukan bahwa Hasil 
Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan 
harus diberitahukan kepada Dewan Perwakllan 
Rakyat; 

3. a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
II/MPR/ 1978 ten tang Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa): 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
Hl/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan 
Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau 
antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara; 

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
IV /MPR/1978 ten tang Gans-Gans Besar Haluan 
Negara; 

d. Ke tetapan Majehs Permusvawara tan Rakyat No. 
VII/MPR/1978 ten tang Pemilihan Umurn. 

e. Ketetapan Majehs Permusyawaratan Rakyat So. 
VIII/MPR/1978 tentang Pelirnpahan Tugas dan \\e 
wenang kepada Presiden/Mandataris Majehs Perrnu 
syawaratan Rakyat dalam rangka Pengsuksesan dan 
Pe.ngamanan Pembangunan Nasional; 

f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 
Vll/MPR/l 973 tentang Keadaan Presiden dan 1atau 
Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. 

4. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan 
Urnum, sebagaimana telah dirubah dan ditambah de- 
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ngan Undang-undang No. 4 tahun 1975, dan Undang 
undang No. 16 tshun 1969 tentang Susunan dan Ke 
dudukan MPR, DPR dan DPRD, sebagaimana telah di 
rubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 
tahun 1975: 

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia No 4/DPR-RI/Il/77 78 tentang Pemben tu kan 
Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Terub De· 
wan Perwakilan Rakyat ·Republik Indonesia, dengan 
segala perubahan dan rambahannya. 

Memperhatikan : 

Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik tndcne-aa 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 Juni I 978. 

MEMUTUSKAN· 
I. Mencabut : 

a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Rt 
publik Indonesia No. 2/DPR-RIJll/77 78 tentang 
Pengesahan Peraturan Tata Ter tib Sementara De 
wan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Re 
publik Indonesia No. 6/DPR-RI/Il/77-78 tentang 
Pasal-Pasal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwa 
kilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur 
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tentang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia. 

2. Menetapkan : 

KH1·rnsAN lllWAN PERWAKILAN RAKYAT 
RLPl'BLIK INllONLSIA TENTANG PERATURAN 
TATA TLRTIB lllll·\� PlRWAKILAN RAKYAT 
Rl-PCHI IK I�DONESIA. 

Pertama : 
Peraturan Tata I ernb Dewan Perwakilan Rakyat Re 
pubhk Indonesia adalah sebagaimana yang termuat 
dalam Iampiran } ang merupakan bagian tak terpisah 
kan dan Keputusan tni. 

Kedua : 
Ketentuan-ke tentuan scbagaimana diatur dalam Per 
aturan Fata l erub pasal-pasal 10 ayat (1). 12 ayat 
(3). 14 ayat (1).15 ayat tl). 20ayat(2),24ayat(l), 
28 ayat (3), 44 avat (3) dan (4). 76 ayat (I) hurufc, 
123, J 24. 125, 143 ayat I J) dan 160 ayat (I), 
y ang drarnbil dart pasal-pasal 11 ayat (1). 13 avet 
( 3 i, 15 ayat ( l). 16 ayat ( 1 ), 21 ayat (2), 25 ayat ( 1 ), 
28 ayat \3). 35 ayat (3) dan (4), 53 ayat (1) hurufc. 
99. 100. !01. 116 ayat 11) dan 127 ayst (l) Peraturan 
Tata Fernb Sementara. serta pasal-pasal 8 huruf f. 
dan 56 dan Bab XIV adalah ketentuan-ketentaun yang 
masin bersttat sementara dan akan diusahakan agar 
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disempurna 
kan selungga mcnjadt ketentuan yang bersifat tetap. 
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Ketiga: 
Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur da1am Per 
aturan Tata Tertib pasal-pasal 9 ayat ( 1 ), 111 ayat (2), 
116, 117 dan 118 akan disesuaikan dengan hasil pe 
nyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
Kedua. 

Keempat: 
Pelaksanaan penyempumaan sebagaimana dimaksud 
dalam diktum Kedua dan penyesuaian sebagaimana di 
maksud dalam drktum Ketiga ditugaskan kepada 
Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib De 
wan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Kel.ima:: 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agus 
tus 1978. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta 
29 Juni 1978 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KE TUA, 

ltd. 

DARYATMO 
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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

NO. 14/DPR-RI/IV/78-79 
TENT ANG 

PENYEMPURNAAN PERATURAN 
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA. 

DEWAN PERWAKILA;-; RAKYAT 
REPUBLIK INDO:'(FSIA, 

dalam Rapa t Pari purna ke 38 pada 
tanggal 28 Juni 1979 

Menirnbang: 

L Buhwa Dewan Perwaktlan Rakyat Re publik 
Indonesia perlu me nuliki suatu Peraturan Tata 
Tertib dengan ketentuan-ke tentuan dalam pasal 
pasal yang bersifat tetap, yang akan mengatur 
tatacara un tuk menghayati kedudukan, susunan, 
we wenang, tugas, hak dan tanggung jawab 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
beserta alat-alat kelengkapannya berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

,.., Bahwa dalam Peraturan Tata Ter tib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia yang ber 
laku sckarang ini masih terdapat pasal-pasal 
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yang bersifat sementara, sehingga perlu disem 
purnakan agar menjadi ketentuan yang bersifat 
tetap; 

3. Bahwa dalarn Peraturan Tata Tertib yang ber 
laku sekarang ini terdapat pula ketentuan-ke 
tentuan yang perlu disesuaikan dengan hasrl 
penyempurnaan terhadap pasal-pasal sebagai 
mana dimaksud pada angka 2. 

Mengingat : 
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia No. 4/DPR-Rl/11/77- 78 ten tang 
Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Peratur 
an Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RC' 
publik Indonesia, dengan segala perubahan dan 
tambahannya; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia No. l 7/DPR-Rl/lV/77- 78 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rak 
yat Republik Indonesia. 

Memperhatikan : 
Laporan Panitia Khusus Pe nyusun Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo 
nesia dalam Rapat Paripuma oada tanggal 28 Juni 
1979. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAK 
y AT REPUBLIK INDONESIA TENT A NG PE 
NYEMPURNAAN PERATURAN TATA TER 
TIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RE 
PUBLIK INDONESIA. 

Pertama: 
Menyernpumakan ketentuan-ketentuan sebagaima 
na diatur dalam pasal-pasal 8 huruf f, 10 ayat ( 1 ), 
12 ayat (3). 14 ayat (!), 15 ayat (!), 20ayat(2), 
24 ayat (!), 28 ayat (3), 44 ayat (3) dan (4), 
76 ayat (I) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (]) dan 
160 ayat ( 1) Peraturan Tata Tertib Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia, yang termuat 
dalam Iampiran Surat Keputusan Dewan Perwakil 
an Rakyat Republik Indonesia No. 17 /DPR-RI/ 
IV/77-78, sehingga menjadi ketentuan yang ber 
sifat tetap, dan ketentuan-ketentuan tersebut men 
jadi berbunyi sebagai berikut : 

Pasll 8. 
f hak mengajukan Rancangan Undang-undang 

Usul Inisiatif. 
Pasal 10 

( 1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima ) 
9 



orang anggota DPk dapat mengajukan usul 
kepada DPR untuk merninta ke terangan ;c,:::- 
pada Presiden tentang suatu kebijaksanaan 
Pemerintah. 

Pasal 12 
(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul 

permintaan keterangan yang belum mema 
suki pernbicaraan Rapat Paripurna sehagai 
mana dimaksud dalam ayat (3) pasal Ii 
temyata rnenjadi kurang dari 25 (dua puluh 
lima) orang, maka harus diadakan penambah 
an penandatangan hingga jumlchnya me njadi 
sekurang-kurangnya 2: (dua puluh lima) 
orang. Apabila sampai dua kali Masa Per-, 
sidangan jumlah penandatangan yang di· 
maksud tidak dapat dipenuhi, maka uaul 
tersebut menjadi gugur. 

Pasal 14. 
(I) Atas usu! sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya 
terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyata 
kan pendapatnya terhadap jawaban Preslden 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 
13. 
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Pasal IS 
(I) Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan keten 

tuan Undang-undang, yang tidak hanya ter 
diri dari satu Fraksi dapat mengusulkan un 
tuk mengadakan penyelidikan mengenai sua 
tu hal, 

Pasal 20. 
(2) Alas usul sekurang-kurangnya 25 (dua pu 

luh lima) orang Anggo ta D PR yang tidak 
hanya terdiri dari satu Fraksi, Iaporan ber 
kala sebagaimana dimaksud dalarn ayat {]) 

· pasal ini dapat dibicarakan dalam' Rapa! 
DPR kecuali apabila DPR menentukan lain. 

Pasal 24. 
(I) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) 

orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri 
dari satu Fraksi dapat mengajukan usu! per 
nyataan pendapat, baik yang berhubungan 
dengan soal yang sedang dibicarakan mau pun 
mengenai soal lain. 

Pasal 28. 
(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul 

pemyataan pendapat yang belum memasuki 
pembicaraan tingkat I temyata menjadi ku- 
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rang dari 25 (dua Iupuh lima) orang, maka 
harus diadakan penambahan pe nandatangan 
hingga jurnlahnya menjadi sekurang-kurang 
nya 25 (dua puluh lima] orang dan tidak ha 
nya terdiri dari satu Fraksi. 
Apabila sampai du a kali Masa Persidangan 
jurnlah penandatangan yang dimaksud tidak 
dapat dipenulu, maka U')Ul tersebut menjadi 
gugur. 

Pasal 44 
(3) Calon Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR di 

usulkan oleh para Anggota dalam satu paket. 

(4) Setiap usul pa ket sebagaimana dirnaksud 
dalam ayat (3) pasal iru harus diusulkan oleh 
sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lirna) 
orang Anggota DPR. 

Pasal 76 
(1) c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 

(dua puluh lima) orang Anggota DPR 
dengan persetujuan Badan Musyawarah. 

Pasal 123 
(1) Usul Rancangan Undang-undang yang diaju 

kan oleh para Anggota DPR berdasarkan 
pasal 2: ayat (I) Undang-Undang Dasar 
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I 945, yang selanjutnva disebut usul Ran 
cangan Undang-undang Usul Inisiatif harus 
disertai penjelasan tertulis dan ditandata - 
ngani oleh se kurang-kurangnya 2 5 ( dua pu 
luh lima) orang Anggota yang tidak hanya 
terdiri dari satu Fraksi. 

(2) Tiap-tiap pengajuan usu} Rancangan Undang 
undang Usu] Inisiatif sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (l) pasal ini diajukan kepada 
Pimpinan DPR dengan surat pengantar dan 
daftar tandatangan para Pengusul serta nama 
Fraksinya. 

(3) Dalam Rapa! Paripuma berikutnya Pimpin 
an DPR memberitahukan kepada para Ang 
gota tentang masuknya usul Rancangan Un 
dang-undang Usul Inisiatif. 

(4) Usul Rancangan Undang-undang lnisiatif se 
bagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini 
dibagikan kepada para Anggota. 

(5) Dalam Rapat Badan Musyawarah kepada 
Pengusul diberi kesempatan untuk memberi 
kan penejelasan tentang maksud dan tujuan 
dari pada usul Rancangan Undang-undang 
Usul Inisiatif tersebut. 
Kemudian kepada para Anggota Badan Mu 
syawarah diberi kesempatan untuk meng- 
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adakan tan ya jawab dengan Pengusul. 
(6) Rapat Paripurna mcmu tuskan apakah usu! 

Rancangan lJndang-undang Usul Inisiatrf ter 
se but secara prinsip dapat diterima menjadi 
Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif 
DPR atau tidak. 
Keputusan tcrscbut diambil setelah kepada 
Pengusul diberi kesempatan me mberi pe nje 
lasan dan ke pada Fraksr-ftaks i rne rnbertkan 
pend apatn ya. 

(7) Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul 
Inisiatif se bagaimana dimaksud dalam aya t ( I ) 
pasal ini telah diputuskan menjadi Rancang 
an Undang-undang Usul Inisiatif DPR, maka 
DPR menugaskan kepada Komisi. Gabung 
an Komisi atau Panitia Khusus yang diben 
tuk untuk membahas dan men yelesaikan 
Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif ter 
sebut. 

(8) Rancangan Undang-unJang Usul lnisiatifDPR 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal 
ini, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepa da 
Presi den dengan perrn intaan agar Presiden 
menunjuk Menteri yang akan mewakili Pe 
merintah dalam melakukan pembahasan Rar-. 
cangan Undang-undang tersebut bersama-sa 
ma DPR. 
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(9) Terhadap pembahasan dan pcn y clcsaian '>t' 

Ianjut nya, berlaku kc tcntuan scbagaimana 
dimaksud dalam pasal 11 5 sampai dengan 
pasal 119 dengan mcmperha tikan ke tentuan 
yang khusus bcrlak u untuk Rancangan L'n 
dang-undang Usul lnisiauf. 

Pasal 124 
( I ) Selama suatu usul Rancangan Undang-un 

dang Usu! lnisiatif belum dibicar ak an dalam 
Badan Musyawarah. para Pcngusul berhak 
mengajukan perubahan-pe rubahan. 

( 2) Se lama suatu usu! Rancangan L ndang-un 
dang Usul Inisiatif bclum diputuvkan menjadi 
Rancangan Undang-undang Lsul lmsiatu 
DPR, para Pengusul berhak menariknva kcm 
bali. 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau pe 
nankan kcmbali sebagaimana duu.rk sud d.i 
lam ayat ( 1) <lan (1) pasal 1111 hat us d11J1H.la 

tangani oleh se mua Pengusul d.m divampai 
kan dengan rertuhs kcpada Pimrunau DPR. 
yang ke mudian merubagikann y a k c pada par.i 
Anggota. 

Pasal 125 

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam 
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Rapat Paripuma sebagaimana dimak sud dalam 
ayat (6) pasal 123, jumlah penandatangan suatu 
usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif men 
jadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka 
harus diadakan penambahan penandatangan hingga 
jumlahnya menjadi sekurang-kurangn ya 25 {dua 
puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari 
satu Fraksi 
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah 
penandatangan yang dimaksud tidak dapat dipe 
nuhi, maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 143 
( l) Keputusan berdasarkan suara terbanyak ada 

lah sah, apabila : 
a diambil dalam rapat yang daftar hadirnya 

telah ditandatangani oleh lebih dari se - 
paroh jumlah Anggota Rapat (korum), 

b. disetujui oleh lebih dari separoh korum. 
c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi. 

Pasal 160 
(I) Usul perubahan dan tarnbahan mengenai 

Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat diaju 
kan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
lima) orang Anggota. DPR. 

16 



Kedua : 
Menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana 
diatur dalam pasal-pasal 9 ayat (]), I I I ay it (2), 
116, 117 dan 1 18 Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ter 
muat dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Per 
wakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17 / 
DPR-Rl/IV/77-78, dengan hasil penyempurnaan 
sebagaimana dimaksud dalam dikturn Pertama, 
sehingga menjadi kctentuan yang bersifat te - 
tap, dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 
(1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8, Anggota DPR mempunyai : 
a. hak mcngajukan pertanyaan; 
b. hak protokoler dan hak keuangan/admi 

nistratif. 
PasaI 111 

(2) Rancangan Undang-undang dapat berasal da 
ri Pcmcrintah atau berupa Usul lnisiatif 
dari DPR. 

Pasal 116 
Pembicaraan tingkat I ialah : 
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Kc terangan at au penjelasan dalam Rapat Pan 
purna 

a. olch Pe mcrintah terhadap Rancangan LTn 
dang-undang yang berasal J.1n Pemerintah ; 

h. oleh Kornisi. Gabungan Komisi atau Parufia 
Khusus atas nama DPR tcrhadap Rancangan 
UnJang-undang Usul Inisiatif 

Pasal 117 

Pe mbicaraan tingkat II ialah 
La. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripur 

na oleh para Anggota DPR yang memba 
wakan suara Fraksinya terhadap Rancangan 
Undang-undang beserta Keterangan Peme 
rintah sehagaimana dimaksud dalam pasal 
116 huruf a ; 

b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripur - 
na terhadap Rancangan Undang-undang Usul 
Inisia tif beserta penjelasan Komisi, Gabung 
an Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana 
di rnaksud dalam pasal 116 huruf b. 

La. Jawaban Pemertntah dalam Rapat Paripurna 
terhadap Pemandangan Umum para Anggota 
sc bagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; 

h. Jawaban Konusi, Gabungan Komisi atau 
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Panitia Khusus atas nama DPR terhadap 
tanggapan Pemerintah sebagaimana diruak 
sud pad a angka 1 huruf b. 

Pasal 118 
Pembicaraan tingkat Ill ialah 
a. Pembahasan dalarn Kornisi, Gabungan Konnsi 

atau Pan itia Khusus, yang dilak ukan bersa 
ma-sama dengan Pemerintah ; 

b. Pemhahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi 
atau Panitia Khusus, yang dilakukan secara 
intern apabila dipandang perlu tanpa me 
ngurangi ketentuan sebagaitnana dimaksud 
pada huruf a. 

Ketiga : 
Menyatakan ketentuan-kctentuan sebagaimana di 
atur dalam pasal 56 dan BAB XIV' Peraturan 
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, yang termuat dalarn lampiran Surat 
Keputusan Dewan Perwakiiart Rakyat Republik 
Indonesia No. 17/DPR-Rl,'IV}77-78. menjadi 
ketentuan yang bersifat tetap, 
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Keempat 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia adalah sebagaimana yang ter 
muat dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Kelima : 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal 28 Juni 1979 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA 

KETUA, 

DARYATMO 
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PERATURAN TATA TERTIB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

(Lampiran Keputusan Dewan Perwaktlan Rakyat 
Repubhk ln<loneE1a 'No. \4jDPR RlllVf1P, 79 

tangga! �R Jum 1979) 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
( 1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Per 

aturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut de 
ngan singkatan DPR ialah Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang Dasar 1945, yang keanggotaannya 
diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977. 

(2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Panca 
sila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re 
publik Indonesia. 

(3) Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah meng 
angkat sumpah/janji sesuai dengan peraturan perun 
dangan yang berlaku dan dalarn melaksanakan tugas 
nya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan 
rakyat. 
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8 A 8 II 
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG 

DAN TUG AS DPR 

Kedudukan 

Pasal 2 
DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimak 
sud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia No. III/MPR/1978 dan merupakan 
suatu wahana untuk rnelaksanakan Demokrasi Pancasila. 

Susunan 

Pasal 3 
(1) lJPR beranggotakan 460 (em pat ratus enam puluh) 

orang, terdiri atas anggota Golongan Politik dan Go 
longan Karya, yang mengelompokkan diri dalam 
Praksi-Fraksi. 

(2) DPR terdiri atas Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPR, 
Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Urusan 
Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemcn 
dan I'anitia-Panitia Khusus. 

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat sebagai unsur 
pelayanan. 
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wewenang dan tugas 

Pasal 4 
(I) wewenang dan tugas DPR adalah . 

bersama-sama dengan Presrden membentuk Un 
dang-undang ; 

b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Ang· 
garan Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. m elaku kan pengawasan a tas . 
(a) pelaksanaan Undang-undang, 
(b)pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan 

ja Negara serta pengelolaan keuangan Negara, 
dan 

{c) kebijaksanaan Pemerintah, 
scsuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 
dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Perrnusyawa 
ratan Rakyat Republik Indonesia; 

d. membahas untuk meratifikasi dan atau mern 
berikan persetujuan atas pernyataan perang, pem 
bua tan perdamaian dan perjanjian dengan negara 
lain yang dilakukan oleh Presiden ; 

e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung 
jawaban keuangan Negara yang diberitahukan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 

f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ke- 
tetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat kepada DPR. 

(2) Untuk kepentmgan pelaksanaan wewenang dan tu- 
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gasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan kor 
dinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. 

BAB Ill 
KEANGGOTAAN DPR 

Pasal 5 
Anggota DPR harus tetap memenuhi persyaratan keang 
gotaan DPR sebagaimana ditentukan dalam peraturan per 
undangan yang berlaku. 

Pasal 6 
Anggota DPR berhenti bersama-sama pada saat Anggota 
DPR hasil Pemilihan Um um berikutnya mengangkat sum 
pah/janji. 

Pasal 7 
(I) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena : 

a. meningga\ dunia ; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada 

Pimpinan DPR; 
c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan 

DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Ang 

gota DPR; 
e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersang 

kutan, setelah terlebih dahulu bermusyawarah 
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dengan Ptrnpinan DPR; 
L merangkap jabatan Presiden, Wak:il Presiden, 

Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-Hakim 
Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota 
Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain 
yang tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam 
peraturan perundangan. 

(2) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana di 
maksud dalam ayat ( 1) pasal ini, tempatnya diisi 
oleh : 
a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersang 

kutan; 
b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organi 

sasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa 
Pejabat itu. 

(3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu Ang 
gota DPR, diresmikan dengan Keputusan Presiden. 

BAB IV 
HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR 

Pasaf 8 

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) pasal 4, DPR mempunyai : 
a. hak meminta keterangan (interpelasi); 
b. hak mengadakan penyelidikan (angket); 
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c. hak mengadakan perubahan (amandemen); 
d. hak mengajukan pernyataan pendapa t: 
e. hak mengajukan/menganjurkan sescorang. jika diten 

tukan oleh suatu peraturan perundangan; 
f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usu! 

Inisiauf. 

Pasal 9 
(I) Selain hak-hak DPR sebagarmana dimaksud dalam 

pasal 8, Anggota DPR mempunyar · 
a, hak mengajukan perranyaan: 
b. hak protokoler dan hak keuangan.adrnimstrauf. 

(2) Anggota DPR tJdak dapat duuntut di muka Penga 
dilan karena pemyataannya dalam rapat-rapat DPR. 
baik terbuka maupun tertutup yang draju kan secara 
lisan atau tertulis, kecuah jika mercka mengumum 
kan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup 
dengan memperhatikan ketentuan sebagarmana dr 
maksud dalam ayat (3) pasal 87, atau hal-ha l yang dt 
maksud oleh ketentuan rnengenar pengumuman raha 
sia Negara sebagaimana diatur dalam peraturan per 
undangan yang berlaku. 

(3) a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR ha 
rus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang 
mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap 
Anggota DPR. 

b. Yang dimaksud dengan tmdakan kepohsian ialah. 
(a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pi 

dana; 
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(b) meminta keterangan tentang tindak pidana; 
(c) penangkapan; 
(d) penahanan; 
(e) penggeled.ahan; 
(0 penyitaan. 

c. Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian harus dt 
perhatikan kedudukan protoko\er Anggota DPR 
sesuai dengan peraturan perundangan yang ber 
laku. 

Meminta keterangan (interpelasi) 

Pasal IO 

(I) Sckurang-kur angnya �5 (dua puluh hma) orang Ang· 
gota DPR d.ipa t mengajukan usul kepada DPR untuk 
menurua kctcrangan kepada Presidcn tentang suatu 
kebqaxsanaan Pemenntah. 

(2) Usu] sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini 
dlsusun secara singkat, jelas dan ditandatangani 
oleh para Pengusul, kemudian disampaikan kepada 
Pimpinan DPR. 

Pasal II 
(I) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat 

memberitahukan kepada para Anggota DPR tentang 
masuknya usu! permintaan keterangan kepada Pie· 
slden. 
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Usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Ang 
gota. 

(2) Dalam Rapat Sadan Musyawarah yang diadakan un 
tuk menentukan waktu bilamana usul perrnintaan 
keterangan itu dibicarakan dalam Rapat Paripurna, 
kepada para Pengusul diberi kesempatan untuk mem 
berikan penjelasan ten tang usu! tersebut. 

(3) Dalam suatu Rapat Paripurna para Pengusul mem 
berikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul 
permintaan keterangan itu. 
Kepu tusan apakah usul permintaan keterangan kepa 
da Presiden tersebu t disetujui atau ditolak untuk 
menjadi perrnintaan keterangan DPR, ditetapkan da 
lam Rapat Paripurna itu atau dalam Rapat Paripuma 
yang lain. 

Pasal 12 
(1) Selama suatu usu! permintaan keterangan belum di 

putuskan menjadi pecmintaan keterangan DPR, 
para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau 
menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan 
kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul 
dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR, yang kernudian rnembagikannya kepada para 
Anggota. 

(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul pcnnintaan 
keterangan yang belum mernasukr pembicaraan Rapat 
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Panpuma scbagatmana dtrnaksud dalam ayat (3) pasa\ 
11 tcmyata mcnjadi kurang dan 25 (dua puluh hma) 
orang. maka harus dradakan penambahan penanda 
tangan hmgga rumlahnya menjadr sekurang-kurangnya 
25 (dua pu!uh hrna] orang. Apabila sampar dua kah 
Masa Pcrsrdang.m jumlah penandatangan yang di 
maksud uduk dapat drpcnuhi. maka usul tersebut 
menjadi gugur. 

Pasal 13 
(1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Pre 

siden tersebut disetujui sebagai permintaan kete 
rangan DPR, maka Pimpinan DPR mengirimkannya 
kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk 
memberikan keterangan. 

(2) Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (I) pasal ini. diadakan pembicaraan 
dengan memberikan kesempatan, kepada Pengusul 
maupun Anggota lainnya un tuk mengemukakan 
pendapatnya. 

(3) Atas pendapat para Pengusul dan a tau Anggota lain· 
nya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini. 
Presiden memberikan jawabannya. 

Pasal 14 
(I) Atas usu] sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) 

orang Anggota DPR yang tidak hanya terd tri dan satu 
Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap 
jawaban Prcsiden sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) pasal 13. 29 



(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pen 
dapat, yang diselesaikan menurut ketentuan yang 
dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

(3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bcr 
sangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pen 
dapat yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) pasal ini, maka pembicaraan mengcnai per 
mmtaan keterangan kepada Presiden tersebut di 
nyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan 
Masa Sidang yang bersangkutan. 

Mengadakan penyelidikan (angket) 

Pasal 15 
(I) Scjumlah Anggota DPR sesuai dengan ketcntuan Un 

dang-undang. yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi 
dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan 
mengcnai suatu ha!. 

{2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal 
ini, harus dinyatakan dalam suatu perumusan yang 
memuat isi yang jelas tentang hal yang harus diseli 
diki dengan disertai penjelasan dan rancangan jum 
lah biaya. 

(3) Usul itu setclah ditandatangani oleh para Pengusul 
disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

Pasal 16 
Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 beserta pen- 
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jelasan-penjelasan dan rancangan biaya, dibagikan kcpada 
para Anggota dan dikirimkan kcpada Prcsiden. 

Pual 17 
Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-Fraksi 
untuk mempelajari usul tersebut, dan waktu pembicara 
annya dalam Rapat Paripuma. 

Pual 18 
(1) Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan 

rnengenai suatu hal belum disetujui oleh DPR, para 
Pengusul berhak untuk mengadakan perubahan atau 
menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan 
kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul 
dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR yang kemudian membagikannya kepada para 
Anggota dan mengirimkannya kepada Prcsiden. 

(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usul untuk 
mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu hal yang 
belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna, ternyata 
menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal 15, maka harus diadakan pe 
nambahan pcnandatangan hingga jumtahnya men 
cukupi. 
Apabila sampai dua kali Masa Pcrsidangan jumlah 
penandatangan yang dipcrlukan tidak dapat dipe 
nuhi, maka usul itu menjadi gugur. 
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Pasal 19 
(I) Apabila DPR memutuskan menyetujui usul menga· 

dakan penyelidikan, DPR membentuk suatu Panitia 
Khusus Penyelidikan yang beranggotakan sekurang 
kurangnya 10 (sepuluh) orang. 

(2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan 
menentukan juga masa kerja dan biaya Panitia Khu 
sus Penyelidikan. 

(3) Atas permintaan Panitia Khusus Penyelidikan se 
bagaimana dirnaksud dalam ayat (1) pasal ini, masa 
kerjanya dapat diperpanjang atau diperpendek oleh 
DPR. 

Pasal 20 
(1) Panitia Khusus Penyelidikan harus memberikan la 

poran tertulis berkala sekurang-kurangnya sebulan 
sekali kepada Pimpinan DPR. 
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR 
dan dikirimkan kepada Presiden. 

(2) Atas usu! sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) 
orang Anggota DPR yang udak hanya terdiri dan satu 
Fraksi, laporan berkala sebegarmana dimaksud dalam 
ayat (I) pasal ini dapat drbrcarakan dalam Rapat DPR 
kecuah apabrla DPR menentukan lain. 

Pasal 21 
(1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus 

Penyelidikan memberikan laporan tertulis kepada 
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DPR. Laporan itu dibagikan kepada para Anggota 
dan kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna 
untuk mengambil keputusan akhir, kecuali kaJau 
Rapat Paripurna itu menentukan lain. 

(2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penye 
lidikan tersebut disampaikan kepada Presiden. 

(3) Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR 
setelah tugasnya dinyatakan selesai. 

Mengadakan perubahan (amandemen) 

Paw 22 
(1) Para Anggota DPR dapat mengajukan usul perubah 

an atas usul suatu Rancangan Undang-undang. 
(2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam 

Pemandangan Umum pada pembicaraan tingkat II. 
(3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam 

pembicaraan tingkat Ill, untuk dibahas dan diambil 
keputusan. 

Pasa1 23 
Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan Komisi/ 
Panitia Khusus dilakukan secara musyawarah untuk mu 
fakat. Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara 
terbanyak, maka yang dilakukan pemungutan suara 
adalah terhadap rurnusan baru hasil pendekatan dalam 
musyawarah. 
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Mengajukan pemyataan pendapat 

Pual 24 

(1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Ang 
gota DPR yang tidak hanya tenliri dari satu Fraksi 
dapat mengajukan usul pcmyataan pcndapat, baik yang 
berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan 
maupun mengenai soal lain. 

(2) Usul pernyataan pcndapat tersebut serta penjelasan 
nya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
DPR. 

(3) Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat 
mcmberi.tahukan kcpada para Anggcta tcntang ma 
suknya usul tersebut. 

Pual 25 
Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan ke 
pada para Anggota dan dildrimkan kcpada Presiden. 

Pual 26 
(1) Pembahasan dan penyelcsaian us.ul pernyataan pen 

dapat dilakukan dawn 4 (empat) tingkat pembica 
raan s.ebagaimana dimaksud da1am pasal 1 l 5. 

(2) Badan Musyawarah menetapkan wak:tu untuk mem 
bicarakan usul pemyataan pendapat terscbut dalam 
Rapat Paripurna. 
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(3) Dalam Rapa t Paripurna sebagaimana dimaksud da 
lam ayat (2) pasal ini, yang merupakan pembicaraan 
tingkat I, para Pcngusul diberi kesempatan membcri 
ka� penjclasan dcngan lisan atas usul pemyataan 
pcndapat tersebut. 

(4) Dalam pcmbicaraan tingkat II, terhadap usul dan 
penjelasan para Pengusul, kepada Anggota lain diberi 
kesempatan untuk memberikan pemandangannya 
dan kepada Presiden untuk menyatakan pendapat 
nya. 
Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas pe 
mandangan para Anggota serta pendapat Presiden 
tersebut. 

(5) Jika Rapat Paripuma memandang pcrlu, maka dapat 
diberikan kesempatan satu kali lagi kepada Anggota 
untuk memberikan pcmandangannya, kepada Presi 
den untuk menyatakan pendapatnya dan kepada 
Pengusul untuk memberikan jawaban atas peman 
dangan para Anggota dan pendapat Presiden terse 
but. 

(6) Sctelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) dan (5) pasal ini selesai, maka Rapat Pari 
purna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya. 

Pual 27 
(1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka 

pembicaraan lebih lanjut mengenai usul pernyataan 
pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembica 
raan tingkat III. 
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(2) Dalarn pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (l) pasal ini dapat diadakan Rapat 
Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan atau 
Rapat Dengar Pendapat Umum {Public Hearing) 
dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk Peng 
usul. 

Pasal 28 
(1) Selama suatu usul pemyataan pendapat belum dise 

tujui oleh DPR, para Pengusul berhak mengajukan 
perubahan a tau menariknya kembali. 

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan 
kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul 
dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan 
DPR yang kemudian membagikannya kepada para 
Anggota, dan mengirimkannya kepada Presiden. 

(3) Apabila jumlah penandatangan suatu usu! pemyataan 
pendapat yang belum memasuki pembicaraan ting.kat 
I temyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) 
orang, maka harus diadakan penambahan penanda 
tangan hingga jumlahnya mcnjadi sekurang-kurangnya 
25 (dua puluh Hrna) orang dan tidak hanya terdiri 
dari satu Frak.S\. 
Apabila sampai dua kah Masa Persidangan jumlah 
penandatangan yang dimaksud tidak dapat dipcnuhi, 
maka usul tersebut menjadi gugur. 

Pasal 29 
Sctelah pembicaraan tingkat III selesai, maka pembicara- 
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an diakhiri dengan tingkat IV, dimana DPR mengambil 
keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pemya 
taan pendapat tersebut. 

Pua! 30 
(1) Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap 

sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, maka 
DPR menyampaikan pemyataan pendapat untuk 
mengingatkan Presiden (memorandum). 

(2) Tatacara pengajuan usul pemyataan pendapat seba 
gaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini ser ta pe 
nyelesaiannya, mengikuti ketentuan sebagaimana 
diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29. 

(3) Pelaksanaan selanjutnya daripada ketentuan sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Mengajukan/menganjurkan seseorang, jika 
ditentukan oleh suatu peraturan perundangan 

Pasal 31 
(1) Apabila suatu peraturan perundangan menentukan 

agar DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk 
mengisi suatu jabatan, maka Rapat Paripuma menu 
gaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan 
dan kemudian memberikan pertimbangannya. 

(2) Caton yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya ber- 
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jumlah 2 (dua) kali dsri jabatan yang akan diisi, 
kecuali apabila peraturan perundangan menentukan 
lain. 

(3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memper 
haukan pertimbangan Badan Musyawarah. 

Pasal 32 
Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan se 
cara tertulis kepada Presiden. 

Mengajukan Rancangan Undang-undang 
Usu1 llUSiatif 

Pasal 33 
Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang 
Usul Inisiatir dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab 
xm. 

Mengajubn pertanyun 

Pua! 34 
(1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun 

bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan kepada 
Presiden. 

(2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat scrta 
jelas clan disampaikan kepada Pimpinan DPR. 

(3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksi 
nya clan atau Pimpinan DPR dapat memberi/me- 
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minta penjelasan tentang pertanyaan tersebut. 
(4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu 

kepada Presiden dengan disertai permintaan agar su· 
paya mendapat jawaban dalam waktu yang sesing 
kat-singkatnya, membagikan pertanyaan tersebut ke 
pada para Anggota. 

(5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan 
itu tidak dapat diumumkan. 

Pua! 35 
(1) Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan seba 

gaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh 
Presiden dengan tertulis, maka tidak diadakan pem 
bicaraan dengan lisan. 

(2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut 
dijawab dengan lisan. 

(3) Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Pena· 
nya dalam rapat yang ditentukan untuk itu dapat 
mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan ten· 
tang pcrtanyaannya supaya Presiden dapat memberi· 
kan keterangan yang lebih luas tentang soal yang ter 
kandung di dalaJn pertanyaan itu. 

Kedudubn protokoler dan 
halt teuanpn)administntir 

Pua! 36 
Kedudukan protokoler dan hak k:euangan/administratif 
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bagi Pimpinan dan Anggota DPR diarur sesuai dengan ke 
tentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

BAB V 
FRAKSl 

Kedudukan 

Pual 37 
Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri 
atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan mencer 
minkan susunan golongan dalam rnasyarakat. 

Susunan 

Pasal 38 

{l) DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik dan 
Golongan Karya sesuai dengan Undang-undang No. 
16 tahun 1969 juncto Undang-undang No. 5 tahun 
1975, membentuk 4 (empat) Fraksi, ialah : 
Fraksi ABRI, 
Fraksi Karya Pembangunan, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksl 
Pers.atuan. 

(2) Sctiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah 
satu Fraksi. 
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Tups 

Pua! 39 
(1) Fraksi berrugas menentukan dan mengatur sepenuh 

nya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing 
masing Fraksi. 

(2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifi 
tas dan efisiensi kerja para Anggota dalam melaksa 
nakan tugasnya, yang tercermin dalam setiap kegi 
atan DPR. 

(3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR 
menyediakan sarana yang memadai, dan anggaran 
menurut perimbangan jumlah Anggota masing 
masing Fraksi. 

BAB VI 
PIMP[NAN DPR 

Kedudukan 

Pasal 40 
(1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan me 

rupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat ko 
lektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi. 

(2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa ke 
anggotaan DPR 
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Susunan 

Pasal 41 
Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) 
orang Wakil Ketua. 

Tu gas 

Pasal 42 
(1) Tugas Pimpinan DPR adalah : 

a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pemba 
gian kerja antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua 
DPR serta mcngumumkannya kcpada Rapat 
Parlpurna; 

b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja 
DPR yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh 
Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat 
DPR; 

c. memimpin rapat DPR sesuai dengan kctentuan 
Peraturan Tata Tertib ini serta menyimpulkan 
persoalan yang dibicarakan dalam rapat; 

d. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang 
menjadi kewajibannya; 

e. mcngadakan konsultasi dengan Presiden setiap 
waktu dipcrlukan; 

f. mcnghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang di 
anggap pcrlu: 
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g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit--dikn 
nya sekali sebulan. antara lain dalam rangka 
mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPR. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) pasal ini. Pimpinan DPR bertang 
gungjawab kepada DPR. 

Paw 43 
(I) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas penuh di 

DPR. 
(2) Apabila Ketua berhalangan. maka kewajibannya di 

laksanakan oleh Wakil-\Vakil Ketua. 
t3) Dalam hal memimpin suatu rapat. apabila Ketua dan 

Wakil-Wakil Ketua berhalangan, maka rapat itu 
dipimpin oleh Anggota UPR yang tertua usianya 
diantara yang hadtr. 

Cua pemilihan 

Paw 44 
{I) a. Selama Pimpinan DPR bcJum ditetapkan. rnusya 

warah untuk scmcntara waktu dipimpin oleh 
Anuota yang tcrtua usianya dan dibantu Anggo 
ta yang termuda usianya, yang discbut Pimpinan 
Scmentara Musyawarah. 

b. Dalam h al Anggota yang tertua dan a tau yang 
termuda usianya sebagalmana dirnaksud pada 
huruf a ayat ini berhalangan, maka sebagai 
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penggantmya adalah Anggota yang tertua dan 
a tau yang termuda usianya diantara yang hadir. 

(2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota 
DPR. 

(3) Calon Ketua dan WakiJ.Wakil Ketua DPR diusulkan 
oleh para Anggota dalam satu paket. 

(4) Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
pasal im harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 
(dua puluh Hrna) orang Anggota DPR. 

(5) Usul pakct tersebut disampaikan kepada Pimpinan 
Scmcntara Musyawarah secara tertulis dengan diser 
tai daftar tandatangan para Pengusul. 

(6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan penjelasan atas usulnye melalui 
jurubicara masing-masing. 

(7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mung 
k.i.n dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, 
sehingga merupakan kcputusan secara bulat. 

(8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat di 
capai mufakat, sedanglcan jumlah penandatangan 
pada satu usul paket atau pada paket-paket yang 
sa.ma isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak 
sebag:aimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
1945, maka Pimpinan Semcntara Musyawarah me 
netaplcan pakct dengan pendukung suara terbanyak 
mcnjadi k.cputusan DPR. 

(9) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimak· 
sud dalarn ayat (7) clan ayat (8} pasal ini tidak ter- 
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capai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara 
terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV. 

(10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pim· 
pinan Sementara Musyawarah menyerahkan ptm 
pinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih. 

Pasal 45 
(I) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil· 

Wakil Ketua diambil sumpah menwut agamanya ma· 
sing-masing atau janjinya oleh Kctua Mahkamah 
Agung dalam Rapat Paripuma DPR. 

(2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dirnaksud da 
lam ayat (1) pasal ini adalah scperti yang ditentukan 
dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 46 

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil 
Ketua, mak.a DPR secepatnya mengadakan pemilihan 
untuk mengisi Jowongan terscbut berdasarkan pertim· 
bangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan 
mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) pasal 40. 

BAB VII 
BADAN MUSYAWARAH 

Kedudubn 

Pasal 47 
Badan Musyawarah dibcntuk oleh DPR dan merupakan 

45 



alat kelengkapan UPR yang bersifat tetap. 

Susunan 

Pual 48 
(I) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR 
(2) Badan Musyawarah beranggotakan 66 (cnam puluh 

enam) orang, dengan perincian : 

Fraksi ABRJ 11 (sebelas) o • 
rang, 

Fraksi Karya Pembangunan 37 (tiga puluh 
tujuh) orang, 

Fraksi Partai Demokrasi lJ\donesia 4 (ctnpat) o- 
rang, dan 

Fraksi Persatuan Pembangunan 14 (empat be· 
las) orang. 

(3) Badan Musyawarah mempunyai Anggota Pengganti 
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan perin 
cian : 
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Fraksi ABRJ 

F raksi K.arya Pembangunan 

Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia 

Fraksi Persatuan Pembangunan 

6 (enam) o- 
rang, 
18 (delapan be 
tas) orang, 
2 (dua) orang, 
dan 
7 (tujuh) orang. 



(4) Anggota Pengganti Badan Musyawarah mengganti 
kan kedudukan Anggota Badan Musyawarah dari 
Fraksinya yang berhalangan. 

Tugas 
Pua! 49 

Togas Badan Musyawarah adalah : 
a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidaug 

atau s.atu Masa Persidangan atau sebagiau dari suatu 
Mas.a Sidang, dan menetapkan ancar-ancar wakru 
penyelesaian sesuatu masalah. termasuk jangka 
waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang 
undang, dengan tidak mengurangi hak Rapa! Pari 
puma untuk mengubahnya: 

b. memberikan pedoman serta pertimbangan kepada 
Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksa 
naan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan 
tugas DPR; 

c. menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtangga 
an DPR; 

d. mcnetapkan pokok kebijaksanaan kerjasama antar 
Parlcmen; 

e. melaksanakan hal-hal yang oleh UPR diserahkan ke 
pada Badan Musyawarah. 

Rapat dan pengambftan keputusan 
Pua! so 

(I) Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara 
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DPR dapat mengundang Ketua alat kelengkapan 
DPR lainnya atau yang mewakilinya dan atau Ang 
gota DPR yang dipandang perlu oleh Badan Mus) a 
warah ; mcreka yang diundang iru mernpunyar hak 
bicara. 

(2) Apabila dalam Masa Reses ada masa\ah yang menyang 
kut wewenang dan tugas DPR dianggap pnnsipnl dan 
pcrlu segera diambt.1 keputusan, maka Pimpinan DPR 
selaku Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya me 
manggil Badan Musyawarah untuk mcngadakan rapat 

(3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ke 
tentuan sebagaimana dintur dalam Bab XV, dan apa 
bila dalam penghitungan suara terdapat lebih dan 
saru pendapat yang mempunyai pendukung yang 
sama jumlahnya, maka Pimpinan Badan Musyawarah 
memberikan keputusan akhir. 

BAB VIII 

KOMIS! 
Kedudukan 

Pasal 51 
Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan ala( keleng 
kapan DPR yang bersifat tetap. 

Susuner 
Pasal 52 

(1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing- 
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rnasing dttetapkan oleh DPR dengan surat keputusan 
tersendm. 

(2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

Pasal 53 
( 1) Setiap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan 

DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi. 

(2) Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetap 
kan komposisi keanggotaan Kornisi menurut penm 
bangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi. 

(3) Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi 
tertutup yang bukan Komisinya, dengan terlebih 
dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat. 

(4) Penggantian antarwaktu Anggota Komisi dapat dila 
kukan oleh Fraksinya apabila Anggota yang bersang 
kutan berhalangan tetap. 

Pasal 54 
(1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan 

yang bersifat kolektif serta mencenninkan Fraksr 
Fraksi. 

(2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan 
oleh Anggota Komisi setiap pennulaan Tahun Sidang 
dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Komisi 
diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi. 
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(4) Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ada Angg:ota 
Pimpinan yang bethalangan hadir, maka ia dapat 
digantikan oleh Anggota Fraksinya dalam Komisi 
yang bersangkutan. 

(5} Penggantian antarwaktu Anggota Pimpinan Komisi 
dilakukan dengan mempcrhatikan ketentuan sebagai 
mana dimaksud da\am ayat ( l) dan (2) pasal ini, apa 
bila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap. 

Tu gas 

Pua! SS 
(I) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi ada 

lah : 
mengadakan pcmbahasan, persiapan serta penyem 
pumaan perumusan Rancangan Undang-undang yang 
termasuk ruang Hngkup tugasnya, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Bab XIII. 

( 2) L>i bidang anggaran, tugas Komisi adalah : 
a. mengad.akan pcmbicaraan pendahuluan mengenai 

penyusunan Rancangan Anggaran Pcndapa tan 
dan Bel:anja Negara yang termasuk ruang lingkup 
rugasnya bersama-sama dengan Pcmcrintah; 

b. mcngadakan pcmbahasan dan pengajuan usul 
penyempumaan Rancangan Any,garan Penda 
patan dan Belanja Negara yang tcrmasuk ruang 
lingkup tugasnya bcrsama-sa.ma dengan Pcme 
rintah; 
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c. mengadakan pcmbahasan atas laporan Kcuangan 
Negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang termasuk ruang ling 
kup tugasnya; 

d. mernbcrikan bahan pemikiran kepada Komisi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang 
basil pembicaraan pendahuluan sebagaimana di 
maksud pada huruf a dan hasil pembahasan se 
bagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini. 

(3) Di bi dang pengawasan. tugas Komisi adalah : 
a. melakukan pcngawasan terhadap pclaksanaan Un 

dang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan 
Uelanja Negara. serta peraturan pelaksanaannya 
yang termasuk ruang lingkup tugasnya; 

b. mela.kukan pengawasan tcrhadap pelaks,.naan 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 
termasuk ruang lingkup tugasnya; 

c. menampung suara rakyat, tennasuk surat-surat 
masuk. mengenai hal yang tennasuk ruang ling 
kup tugasnya. 

(4) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana di 
maksud dalam ayat (l l, (2) dan (3) pasal ini, Komisi 
dapat : 
a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang 

dapat diwaldti oleh Mentcri; 

b. mengadakan . Ra.pat De"rlgat Pen<b.pat (Hearing) 
- �·tr· l\,jabab '""90"� J'"'i'f :nwwakili lns 

tansmya: 
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c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum 
{Public Hearing), baik atas permintaan Komisi 
maupun atas permintaan pihak lain; 

d. mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau 
daerah yang dipandang perlu, yang hasilnya 
atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan 
kepada DPR dalam Rapat Paripurna untuk di 
tentukan tindak lanjutnya; 

e. mengikuti dengan seksama serta mengadakan 
penyelidikan terhadap peristiwa yang menyang· 
kut kepentingan rakyat yang terjadi baik di da 
larn rnaupun di luar negeri yang terrnasuk ruang 
lingkup tugasnya; 

f. mengajukan pertanyaan, baik kepact.a Pcmerintah 
maupun kepada pihak lain; 

g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat (Hearing) apabila dipandang perlu de 
ngan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansi 
nya, yang tidak terrnasuk ruang lingkup tugas 
Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan 
Pimpinan DPR; 

h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana 
ad.a masalah yang mcnyangkut beberapa Komisi; 

i. membentuk Panitia Kcrja; 
j. melakukan scsuatu tugas atas keputusan DPR dan 

atau Badan Musyawarah; 
k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal 

yang dipandang perlu untuk: dimasukkan dalam 
acara DPR. 

(5) Rapat Kcrja, Rapat Dcngar Pendapat dan Rapat De 
ngar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam 
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(6) 

(7) 

ayat (4) huruf a, b dan c pasal ini tidak botch dilaku 
kan di luar gedung DPR, kecuali dengan persetujuan 
Pimpinan DPR. 
Kunjungan Kerja sebaga.imana dimaksud dalam ayat 
(4) huruf d pasal ini tidak boleh dilakukan dalam 
Masa Sidang, kecuali dengan persetujuan Badan Mu 
syawarah. 
Komisi menentukan tindak lanjut dari basil pelak 
sanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud datam 
ayat (I), (2), (3) dan (4) pasal ini, terutama hasil 
Rapat Kerja dengan Presiden. 

Pasal 56 
Disampmg tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. 
khusus Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
yang sclanjutnya disebut dengan singkatan Komisi APBN, 
bertugas pula 
a. menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Ko 

misi lainnya dengan pihak Pemcrintah untuk dijadi 
kan bahan dalam mengadakan pembicaraan pendahu 
luan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. memberikan pendapat kepada DPR mengenai Rancang 
an Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disam 
peikan oleh Presiden kepada DPR, dalam Rapat Pari 
puma; 

c. menampung dan rncmbicarakan semua bahan menge 
nai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pcn 
dapetan clan Bclanja Negara serta Nota Kcuangan 
nya vc.ng dipcrolch dari : 
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-Pemandangan Um urn para Anggota DPR clan ja wab- 
an Pemerintah, 

-saran dan pendapat Bad.an Musyawarah, 
-saran dan pendapat masing-masing Komisi, serta 
-saran clan pcndapat masing-masing Fraksi; 

d. mengilruti perkcmbangan dan mengawasi pelaksanaan 
kcbijaksanaan pengelolaan Keuangan Negara pada ke 
seluruhannya; 

e. membahas bersama dengan Pemerintah tentang per 
kiraan Tambahan dan Pcrubahan atas Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, se 
telah mcmperolch gambaran tcntang pclaksanaan Ang 
garan Pcndapatan dan Bdanja Negara Tahun Ang- 
garan Yan« scdang berjalan: 

f. �mbahas dau mengajukan pendapat tcrhadap Ranca· 
npn Undang-undang tentang Tambahan dan Perubah 
an atas Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara yang 
disampaikan oleh Prcsiden kepada DPR; 

g. membahas Rancangan Undang-undang tentang Per 
hitungan Anggaran serta memberikan pcndapatnya 
kepada DPR dalam Rapat Paripuma; 

h. memberikan pendapatnya mengenai Hasil Pemeriksaan 
Tahunan Badan Pemeriksa Kcuangan kcpada DPR un 
tuk ditcntukan tindak lanjutnya. 

BAB IX 

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

Kedudubn 
Pual57 

Badan Urusan Rumah Tangga. yang selanjutnya disebut 
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dcngan singkatan BURT, dibentuk olch DPR dan meru 
pabn alat kclcngkapan DPR yang bcrsifat tctap. 

Susunan 
1'1N1 58 

puluh tiga) orang 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

BURT beranggotakan 33 (tiga 
dengan perincian ; 
Fraksi ABRI 
Fraksi Karya Pcmbangunan 

6 (cnam) orang. 
18 (dclapan be 
las) orang, 
2 ( dua) orang, 
dan 

Frak.si Pcnatuan Pcmbangunan 7 (tujuh) orang. 
BURT mcmpunyai Anggota Pcngganti sebanyak 
17 (tujuh bclas ) orang dcngan perincian : 
Fraksi ABRI 3 (tiga) orang, 
Fraksi Karya Pembangunan 9 (scmbilan) o 

rang, 
Fraksi Partai Dcmokrasi Indonesia 1 (satu) orang, 

dan 
Fraksi Parsatuan Pcmbangunan 4 (cmpat) o 

rang. 
(3) Anggota Pcngganti BURT mcnggantilcan kcdudukan 

Anggota BURT dari Fraksinya yang bcrhalangan. 
(4) Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permula 

an Tahun Sidang dan tidak dapat dirangkap dcngan 
lc.canggotaan Pimpinan Komisi. 

(5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat. 

(2) 

(I) 

Pasal 59 
(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpin· 
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an yang bersrfat kolektif serta menccrmmkan l-raksi 
Fraksi. 

(2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 
(empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan 
oleh Anggota BURT pada setiap permulaan Tahun 
Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan 
DPR. 

(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT di 
atur sendiri berdasarkan tugas HURT. 

Tug as 

Pasal 60 
(1) Tugas BURT adalah : 

a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan 
kebijaksanaan pelaksanaan kerumahtanggaan 
DPR serta kesejahteraan Anggota DPR dan Pe 
gawai Sekretariat DPR; 

b. atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawas 
an terhadap pelaksanaan tugas dan ketatalaksa 
naan Sekretariat DPR serta hal-hal lain yang ber 
hubungan dengan kerumahtanggaan DPR, baik 
atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan atau 
Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendi 
ri; 

c. membantu Pimpinan DPR scbagaimana dimaksud 
dalam ayat (l) huruf b pasal 4 2 dan sesuai pula 
dengan pokok kebijaksanaan yang telah ditetap 
kan oleh Badan Musyawarah, dalam hal : 
(a) mencntukan kebijaksanaan Anggaran Belan 

ja DPR, 
(b} meneliti dan menyempumakan Rancangan 
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Anggaran Belanja DPR yang penyusunannya 
disiapkan oleh Sekretariat DPR, 

(c) mengawasi proses penyelesaian Rancangan 
Anggaran Belanja DPR selanjutnya, 

(d) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan 
Anggaran Belanja DPR; 

d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan de 
ngan masalah kerumahtanggaan dan kesejahte 
raan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan 
atau Badan Musyawarah, termasuk melakukan 
studi perbandingan yang dipandang perlu. 

(2) Sekretariat DPR harus rnembenkan penjelasan dan 
data mengenai hal-hal yang diperlukan oleh BURT. 

(3) Dalam melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, BURT bertanggungjawab 
kepada Pimpinan DPR. 

(4) HURT memberikan laporan tertulis sekurang-ku 
rangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada 
Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Badan 
Musyawarah dan dibagikan kepada para Anggota 
DPR. 

BAB X 

BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN 
Kedudukan 

Pasal 61 
Sadan Kcrjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya dise- 
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but dengan sfngkatan BKSAP, d.ibentuk oleh DPR dan 
mcrupakan alat kelengk.apan DPR yang bersifat tetap. 

Susurtan 
Pua! 62 

t l) BKSAP beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang 
dcngan perician 
Frabi ABRI 6 tenam) o- 

rang, 
Frak:si Karya Pembangunan 18 (dclapan be 

las) orang, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 4 (ernpat) O* 

rang. dan 
Fraksi Persatuan Pembangunan 7 (tujuh) o 

rang. 
(2) Keanggotaan BKSAP ditetapkan pada setiap per 

mulaan Tahun Sidang. 
(3) BKSAP dibantu olch sebuah Sckrctariat. 

Pua! 63 
(I) Pimpinan BKSAP merupakan satu kcsatuan Pim 

pinan yang bersifat kolcktif serta mcncerminkan 
Fraksi-F raksi. 

(2) Pimpinan BKSAP tcrdiri atas seorang Kctua dan 
4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari 
dan oleh Anggota BKSAP pada setiap permulaan 
Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin olch 
Pimpinan DPR. 
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(3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP 
diatur scndiri berdasarkan tugas BKSAP. 

Tup,1 

Pasal 64 
(I) Sesuai dengan pokok kebijak,anaan yang ditetap 

kan oleh Badan Musyawarah, BKSAP bertugas : 
a. mcnggalang. membina dan mcngolah hubungan 

persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan 
Parlemen negara lain, baik secara bilateral mau 
pun secara multilateral; 

b. mempetsiapkan keberangkatan delegui DPR 
keluar negeri dan mengolah serta mengembang 
kan ha!il kunjungannya; 

c. mernperstapkan segala -esuatu yang berhubungan 
dengan kunjungan deJegasi Parlemen negara 
lain yang menjadi tamu DPR; 

d. rnernberikan saran dan usul kepada Pimpinan 
DPR tentang masalah kerjasama antar Parlemen; 

e. menghirnpun data dan infonnasi mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan dengan Parle 
men neg;ua lain. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalain ayat (I) pasal ini dan ayat (2) pasal 65, 
BKSAP bertanggungjawab kepada DPR. 

(3) BKSAP melaporkan hasil kunjungan dclegasi OPR 
kepada Rapat Paripurna DPR. 
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(4) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan 
Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam satu 
Tahun Sidang serta membagikannya kepada para 
Anggota DPR. 

Pasal 65 

(1) Pimpfnan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaa.n 
yang ditetapkan oleh Baden Mu�yawarah, memberi 
kan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen 
kepada Pimpinan BKSAP. 

(2) BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksanaan 
kerjasarna antar Parlernen, juga dapat melaksanakan 
hubungan dengan luar negeri atas nama DPR ber 
dasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya 
oleh Badan Musyawarah. 

BAB XI 

PANITIA 

Kedudubn 

Pua! 66 
(l) OPR dan atau alat kelengkapan DPR, apabila me 

mandang perlu dapat membentuk Panitia yang 
benifat temen tara. 

(Z) Panitia yang dibcntuk oleh DPR disebut Panitia 
Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, 
sedangkan Panitia yang dibentuk oleh alat keleng 
kapan DPR duebut Panitia Kerja. 
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Susunan 
Pasal 67 

(1) Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) 
orang Anggota DPR yang mencerminkan Fraksi 
Fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat ditetap 
kan Anggota Pengganti. 

(2) Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya 
scorang Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota 
Panitia setclah mendengar pendapat Fraksi-Fraksi. 

(3) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, 
scdangkan Panitia Kerja dapat pula dibantu oleh 
sebuah Sekretariat apabila oipandang pcrlu. 

Tu gas 
Pa.,al 68 

(I) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas 
tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang 
ditetapkan oleh DPR. 

(2) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR. 
(3) DPR menetapkan tindak lanjut basil kerja Panitia 

Khusus. 
(4) Ketentuan yang berlaku bagi Komisi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) pasal 55, berlaku pula 
bagi Panitia Khusus. 

(5) Panitia Khusus dibubarkan olch DPR setelah tugas 
nya dinyatakan sclesai. 
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PasaI 69 
(I) Panitia Kerja bcrtugas mclaksanakan tugas-tugas 

tcrtcntu dan dalam jangka waktu tcrtentu yang 
ditctapkan oleh alat kclcngkapan DPR yang mcm 
bcntuknya. 

(2) Tatacara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat 
kclcngkapan DPR yang mcmbcntuknya. 

(3) Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat ke 
lengkapan DPR yang mcmbentuknya. 

(4) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kcrja ditetapkan 
oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya. 

(5) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan 
DPR yang mcmbentuknye setelah tugasnya dinyata 
kan selesai. 

BAB XII 

PERSIDANGAN DAN RAPAT RAPAT DPR 

Ketentuan umum 

Pasal 70 
(I) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus 

dan diakhiri pada langgal 15 Agustus tahun beri 
kutnya. 
Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, 
maka pembukaan Tahun Sidang dapat dilakukan 
pada hari kerja sebelumnya. 
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(2) Tahon Sidang dibagi dalam 4 (cmpat) Ma�a Per 
sidangan. 

(3) Tiap-tiap Masa Persidangun mcliputi Masa Sidanu 
dan Masa Reses. 

(4) Masa Sidang adalah masa kcgiatan DPR yang dilu 
kukan terutama di dalam gedung DPR. 

(5) Masa Reses adalah masa kcgiatan DPR di luar M..1sa 
Sidang, yang dilakukan oleh para Anggota DPR 
secara perorangan atau bcrkclcmpok, tcrutarna 
di luar gcdung [)PR untuk mclaksanakan kunjungan 
kcrja. 

Pasal 71 

(l) Masa Pcrsidangan bcrikut acara dan jadwalnya dr 
tctapkun olch Badan Musyawarah, dcngan mcrnpcr 
hatikan agar pcmbahasan Rancangan Undanc 
undang tcntang Anggaran Pcndapatan dan Bclunju 
Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan 
Undang-undacg tcntaog Tambahan dan Pcruhahan 
atas Anggaran Pcndapatan dan Bclania Negara. 
dapat sclesai tepat pada waktunya. 

(2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan 
raput untuk mcnctapkan acara dan jadwal scbagai 
mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. maka 
Pimpinan DPR dapat ,ncnctapkan acara dan jadwal 
tcrsebut dcngan memperhutikan pcndapat Pimpinan 
I· raksi-Fraksi. 
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Pasal 72 
(1) Pada hari pennulaan Tahun Sidang acara pokok 

adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat 
Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, maka 
Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden. 

(2) Dalam Rapat Paripuma pertama dari suatu Masa 
Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato 
pembukaan yang terutarna menguraikan kegiatan 
DPR yang akan dilakukan dalam Masa Sidang 
yang bersangkutan. 

(3) Dalam Rapat Paripuma terakhir dari suatu Masa 
Sidang, Pimpinan DPR ruenyampaikan pidato 
pcnutupan yang terutama menguraikan hasil ke 
giatan DPR dalam Masa Reses sebelumnya, hasil 
kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan 
dan rcncana kegiatan yang akan dilakukan dalam 
Masa Rcses berikutnya. 

(4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang 
terakhir dari suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR 
menutup Masa Sidang dan i'ahun Sidang dengan 
pidato penutupan yang terutama menguraikan 
hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang 
bersangkutan. 

Pua! 73 

(1) Waktu·waktu rapat DPR ialah 
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a pagi hari Senin sampai dengan hari Kamis 
dari pukul 09.00 sampai pukul 14.00; 
hari Jum'at dari pukul 08.30 sampai pu 
kul 11.00; hari Sabtu dari pukul 09.00 
sampai pukul 13.00; 



hari Scnin sampai dengan hari Jum'at 
dari pukul 19.30 sampai pukul 23.30. 

(2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) pasa.l ini, dapat ditentukan 
oleh rapat yang bersangkutan. 

Jenis npat 

Pasal 74 

J enis-jenis rapat DPR ialah : 
Rapat Paripuma; 
Rapat Paripuma Luar Biasa; 
Rapat Fraksi; 
Rapat Pimpinan DPR; 
Rapat Badan Musyawarah; 
Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi; 
Rapat BURT dan Rapat BKSAP; 
Rapat Panitia; 
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat {Hearing) dan 
Rapat Ikngar Pendapat Umum (Public Hearing). 

Pasa1 75 

Rapat Paripuma adalah rapat Anggota DPR yang di 
pimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum ter 
tinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. 

Pasa1 76 
(1) Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna 

yang diadakan dalam Masa Reses, apabila : 
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a. dirninta oleh Presiden; atau 
b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetu 

juan Badan Musyawarah; a tau 
c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 

lima) orang Anggota DPR dengan persetujuen 
Badan Musyawarah. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, Pimpinan DPR mengundang Anggota DPR 
untuk menghadiri Rapat Partpurna Luar Biasa terse 
but. 

Pasal 77 
Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin 
oleh Pimpinan F raksi. 

Pua! 78 
Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpinan 
DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR. 

Pasal 79 
(1) Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Ba 

d.an Musyawarah beserta Anggota Penggantinya yang 
dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah di 
tandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Ang 
gota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh 
jumlah Anggota Badan Musyawarah, dan dihadiri 
oleh unsur semua Fraksi. 
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Pua! 80 
(l) Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang di 

pimpin oleh Pimpinan Komisi. 
(2) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang 

diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh 
Anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan di 
pimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh rapat ga 
bungan itu atau yang ditentukan oleh clan dari 
Pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan. 

(3) Rapat scbagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan (2) 
pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah 
ditandatangani oleh lebih dari scparoh jumlah Ang 
gota Komisi, atau Gabungan Komisi, dan dihadiri 
oleh unsur semua Fraksi. 

(4) Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Ga 
bungan Komisi adalah rapat Anggota Pimpinan Ko 
misi ateu Anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang 
dipimpin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan 
Komisi. 

Pua! 81 
(1) a. Rapat BllRT adalah rapat i\.nggota BURT be 

serta Anggota Penggantinya yang dipimpin oleh 
Pimpinan BURT. 

b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang 
dipimpin oleh Prmpinan BKSAP 
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(2) a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
huruf a pasal Int, dapat berlangsung apabila daf 
tar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota 
maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya 
lebih dari separoh jumlah Anggota BURT dan 
dihadiri oleh unsur semua Fraksi. 

b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b pasa1 ini, dapat berlangsung apabila daf 
tar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 
separoh jumlah Anggota BKSAP dan dihadiri 
oleh unsur scmua Fraksi. 

(3) Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP 
adalah rapat Anggota Pimpinan Badan yang ber 
sangkutan yang dipimpin oleh Ketua Badan tersebut. 

Pual 82 
(1) Rapat Panitia Khusus ada1ah rapat Anggota Panitia 

Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khu 
sus. 

(2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah di 
tandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota 
Panitia Khusus dan dihadiri oleh unsur sernua Frak 
si. 

(3) Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Ang 
gota Pengganti, maka berlakulah ketentuan yang 
mengatur tentang Anggota Pengganti sebagaimana di 
maksud dalam pasal 79. 
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(4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Ang 
gota Pimpinan Panitia Khusus, yang dipimpin oleh 
Ketua Panitia Khusus. 

(5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia 
Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja. 

Pa"'1 83 
(1) Rapat Kcrja adalah rapat antara Komisi, Gabungan 

Komisi atau Panitia Khusus dcngan pihak Pemcrin 
tah, dalam hat ini Presiden dan a tau Menteri yang di 
tunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpin 
an DPR dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi. Pim 
pinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia 
Khusus. 

(2) Undangan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, disampaikan kepada Presiden dan atau 
Menteri yang ditunjuk untuk mcwakilinya dengan 
mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan 
serta diberikan waktu secukupnya untuk mempe 
lajari persoalan itu. 

Pasal 84 
(1) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat an 

tara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus 
dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansi 
nya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun 
atas permintaan Pejabat yang bersanglrutan, yang 
d.ipirnpin oleh Pimpinan Komisi. Pimpinan Gabungan 
Komisi atau Pirnpinan Panitia Khusus. 
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(2) Rapat Uengar Pendapat Umum (Public Hearing) 
adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau 
Panitia Khusus dengan perorangan. kelompok, 
organisasi. atau badan swasta, baik atas undangan 
Pimpinan DPR maupun atas pennintaan yang ber 
sangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, 
Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia 
Khusus. 

Sifat rapat 

Puaf 85 
(I) Rapa! Paripuma, Rapat Paripuma Luar Biasa. Rapat 

Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia 
Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, tetapi atas 
keputusan rapat yang bersangkutan atau atas kepu 
tusan Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat 
dinyatakan bersifat tertutup. 

(2) Rapat Ptmpinan UPR. Rapat BURT dan Rapat Pani 
tia Kerja bersifat tertutup. 

(3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada 
dasamya bersifat tertutup, tetapi atas kcputusan 
Rapat Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat 
dinyatakan bersifat terbuka. 

(4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi 
yang bersangkutan. 

(5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh 
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para Anggota DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan 
Anggota lJPR, baik diundang maupun tidak. 

(6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri 
oleh Anggota DPR dan mereka yang diundang. 

Pasal 86 
(I) Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusul 

kan untuk dinyatakan tertutup oleh Ketua Rapat, 
pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi. 

(2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk 
sernentara guna memberi waktu kepada Pimpinan 
Rapat, Fraksi-Fraksi dan Pengusul membicarakan 
usu! sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini. 

(3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usu\ 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, 
disetujui atau ditclak. 

(4) Dalam hal rapat menyetujui. maka Ketua Rapat me 
nyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat ter 
tutup dan mempersilahkan para Peninjau untuk me 
ninggalkan ruangan rapat. 

Pasal 87 

{I) Pembicaraan dalam rapat tcrtutup pada dasamya 
bersrfat ranasia clan tidak boleh diumumkan. 

(2) Sifat rahasia scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini, juga harus dipegang teguh oleh mereka 
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yang mengetahui pembicaraan dalam rapat terturup 
itu. 

(3) Berhubung dengan sifatnya dan atau karcna hal ter 
tentu, maka atas usul Pimpinan Rapat, pihak Peme 
rintah dan atau salah satu Fraksi, rapat dapat mcmu 
tuskan untuk mengumumkan scluruhnya atau se 
bagian dari pcmbicaraan dalam rapat tcrtutup itu. 

Tatacara n.pat 

Pual 88 
(1) Sebelum mcnghadiri rapat, setiap Anggota menanda 

tangani daftar hadir. 
(2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir ter 

sendiri. 

Pual 89 
(1) Apabila pada waktu yang telah ditcntukan untuk 

membuka rapat, daftar hadir telah ditandatangani 
oleh lcbih dari scparoh jumlah Anggota Rapat dan 
dihadiri olch unsur semua Fraksi, maka Kctua Rapat 
mcmbuka rapat. 

(2) Apabila pada waktu yang telah ditentubn untuk 
membuka rtpat, ketcntuan sebagaimana climaksud 
dalam ayat ( 1) pasal ini bclum dipcnuhi, maka Ke tua 
Rapat mcnunda pembukaan rapat tersebut paling 
lama satu jam. 
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(3) Jika pada akhir waktu penundaan, ketentuan seba 
gaimaua dimabud dalatn •Y•t ( l) pasal ini belum 
juga dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka 
rapat, dengan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak 
berwenang untuk mcngambil kcputusa.n. 

Pasal 90 
(I) Sesudah rapat dibuka, Ketua Rapat meminta Sekre 

taris untuk memberitahukan kepada rapat mengenai 
surat masuk dan surat keluar. 

(2) Rapat dapat rnembicarakan surat masuk dan surat 
keluar tcrsebut. 

Pual 91 
(I) Setelah semua acara yang tclah ditetapkan sclesai 

dibiearakan, maka Ketua Rapat menutup rapat. 
(2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat 

tersebut belum tersclesaikan, sedangkan waktu rapat 
sebagaimana dimaksud dalam pa5al 73 tclah habi.s. 
mak:a Ketua Rapat menunda penyelesian acara ter 
sebut untuk dibicarakan dalarn rapat berikutnya. 
atau meneruskan penyelcsaian acara tcrsebut atas 
persetujuan rapat. 

(3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemub 
kan pok.ok-pokok kcputusan dan atau kesimpulan 
yang telah dihasilkan oleh rapat. 
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Pasal 92 
Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh 
salah seorang Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil 
Wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Ang 
gota yang tertua usianya diantara yang hadir. 

Tatacara merubah acara rapat 
yang telah ditetapkan 

Pasal 93 
(I) Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetap 

kan, baik mengenai perubahan waktu dan atau me 
ngenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam 
acara, dapat diajukan oleh Fraksi. dan alat keleng 
kapan DPR, atau oleh pihak Pemerintah kepada 
Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam rapat 
Bad.an Musyawarah. 

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
{I) pasal ini. diajukan secara tertulis dcngan menye 
butkan masalah dan waktu yang diusuJk.an, selambar 
lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang ber 
sangkutan dilaksanakan. 

(3) Pimpinan DPR dapat mcngajukan usul perubahan se 
bagaimana dimaksud daJam ayat (I) pese! ini ke 
pada Badan Musyawarah. 

(4) Badan Musyawarah membicarakan dan rnengarnbil 
keputusan terhadap usu1 pcrubahan sebagaimana di 
maks.ud daiam ayat (I) dan (3) pasal ini. 
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(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan 
rapat. maka berlakulah ketentuan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (2) pasal 71. 

Pasal 94 
{ 1) Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR 

atau Fraksi dapat mengajukan usul pcrubahan acara 
Rapat Paripurna yang sedang berlangsung. 

(2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputus 
an terhadap usu! perubahan acara itu. 

Tatacara pennusyawaratan 

Pasal 95 
(I) Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan se 

suai dengan ketentuan yang tennuat dalam Peraturan 
Tata Tertib ini. 

(2) Ketua Rapat banya berbicara aelaku Pimpinan Rapat 
untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok 
pembicaraan. menunjukkan duduk persoalan yang 
sebenarnya. mengembalikan pembicaraan pada po 
kok persoalan dan rnenyimpulkan pembicaraan 
para Anggota. 

(3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Ang 
gota, rnaka untuk sernentara Pimpinan Rapat diserah 
kan kepada Anggota Pimpinan yang lain. 

Pasal 96 
(I) Sebelum berbicara, Anggota yang akan berbicara 
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mendaftarkan nama lebih dahulu. Pendaftaran itu 
dapatjuga dilakukan oleh Fraksinya. 

(2) Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagai 
mana dimaksud dalam ayat ( l) pasal ini, tidak ber 
hak ikut berbicara, kecuali bila menurut pendapat 
Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima. 

Pasal 97 
(]) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menuru t 

urutan pendaftaran nama 

(2) Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan 
setelah <lipersilahkan oleh Ketua Ra pat. 

(3) Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu 
mendapat giliran berbicara. dapat digantikan oleh 
Anggota lain dari Fraksinya dengan sepengetahuan 
Ketua Rapat. 

(4) Pembicara dalam rapar tidak boleh diganggu selama 
berbicara. 

Pa,al 98 

(l) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Ang 
gota berbicara. 

(2) Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu 
yang telah ditentukan, Ketua Rapat mernperingat 
kannya untuk. rnengakhiri pembicaraan, dan harus 
ditaati. 
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Pasal 99 
(I) Setiap waktu di dalarn rapat dapat diberikan kesem 

patan intcrupsi kcpad:a. Anggota untuk: 
a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan 

sebenamya mcngtnai masalah yang sedang di 
oicarakan, 

b. menjelaskan soal-soal yang di dalarn pcmbicaraan 
menyangku t diri dan a tau tugasnya, 

c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang 
sedang dibicarakan, a tau 

d. rnengajukan usul agar rapat ditunda untuk se 
mentara. 

(2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pcmbicara 
mengadakan interupsi scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (I) pasal ini. 

(3) Terhadap pernbicaraan mcngenai hal-hal sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasa.l ini ti 
dak diadakan pembahasan. 

(4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
dan d pasal ini, untuk dapat menjadi pokok pembi 
caraan, harus mendapat pcrsctujuan dari rapat. 

Pual 100 
(I) Seorang pcmhicara tidak diperkcnankan mcnyim· 

pang dari pokok pcmbicaraan, kccuali dalam hal se 
bagaimana dimaksud dalam pasel 99. 

(2) Apabila seorang pcmbicara menurut pcndapat Ke- 
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tua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, 
maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta 
supaya pembicara kembali pada pokok pernbica 
raan. 

Pasal IOI 

Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan 
kata-kata yang tidak layak , atau melakukan perbuatan 
yang rnengganggu ketertlban rapat, atau menganjurkan 
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum, maka Ketua Rapat memperingatkan agar yang 
bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan a tau mem 
beri kesempatan kepadanya untuk menazik kemb.aJi kata 
katanya. 
Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka 
kata-katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan ti 
dak dimuat dalam Risalah a tau Catatan Rapat. 

Pasal 102 
(I) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringat 

an sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, Ketua 
Rapat melarang pembicara tersebut untuk menerus 
kan pembicaraannya. 

(2) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(I) pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang 
bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta yang ber 
sangkutan meninggalk.an rapat. 

(3) Apabila Ang_gota tersebut tidak mengindahkan 
permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
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pasal ini. yang bersangkutan dikeluarkan dengan 
paksa dari ruangan rapat atas perintah Ketua Rapat. 
Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruang 
an yang dipergunakan untuk rapat termasuk ruangan 
untuk umum. undangan dan para tamu lainnva. 

Pasal 103 
(1} Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 101 dan pasal 102, dan Ketua Rapat 
berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, 
maka Ketua Rapat dapat menutup atau menunda 
rapat tersebut. 

{2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimak.sud 
dalam aya t (I) pasal ini tidak boleh melebihi 24 
(duapuluh empat) jam. 

Risalah, Catatan Rapat 
dan l.aporan Singkat 

Pasal 104 
(I) Untuk setiap Rapat Paripuma. dibuat Risalah Res 

mi yang ditandatangani oleh Ketua Rapat. 
(2) Risalah ialah catatan Rapat Patipurna yang dibuat 

secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pemblca 
raan yang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi 
dengan catatan tentang: 
a. jenis dan sifat rapat, 
b. hari dan tanggal rap at, 
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c. tempat rapat, 
d. acara rapat, 
e. waktu pcmbukaan dan penutupan rapat, 
f. Ketua dan Sekretaris Rapat, 
g. jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir 

dalam rapat, dan 
h. undangan yang hadir. 

Paw 105 
(1) Setclah rapat selesai. Sekretaris Ra pat sccepatnya 

menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan 
kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rt 
salah Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari 
sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan 
menyampaikannya kepada Sekretariat DPR. 

(3) Setelah batas waktu scbagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) pasal ini lewat, male.a Sekretaris Rapat segera 
menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada 
para Anggota clan pihak yang bersangkutan. 

(4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi 
Risalah, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat 
yang bersangk.utan. 

Paw 106 
(I) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan 

Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Ko- 
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misi. Rapat BURT. Rapat BKSAP dan Rapat Panitia 
Khusus. dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani 
oleh Ketua Rapat. 

(2) Catatan Rapat ialah suatu catatan yang mernuat 
pokok-pokok pembicaraen, kesimpulan dan kepu 
tusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, serta dilengkapi 
dengan catatan tentang hal-hal sebagaimana dirnak 
sud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h 
pasal 104. 

(3) Untuk rapat sebagaimana drmaksud dalam ayat ( 1) 
pasal ini. juga dibuat Laporan Singkat yang hanya 
memuat kesimpulan dan keputusan rapat. 

Pasal 107 
(I) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

pasal 106 selesai, Sekretaris Rapat secepatnya me 
nyusun Catatan Rapat Sementara untuk segera di 
bagikan kepada Anggota dan pihak yang bersang 
kutan. 

(2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangku tan diberi 
kescmpatan untuk mengadakaa kcreksi terhadap 
Cata tan Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) 
hari sejak diterimanya Ca tatan Rapat Sementara ter 
sebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Ra 
pat yang bersanglrutan. 

Pua! 108 
(I) Pada Risalah, Cata tan Rapat dan atau Laporan Sing- 
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ka t mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus di 
cantumkan dengan jelas kata "RAHASIA", dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) pasal 87. 

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan 
bahwa sesuatu hal yang dibrcarakan dan atau dipu 
tusk.an dalarr- rapat itu tidak dimasukkan dalam Ri 
salah, Cata tan Rapat dan atau Laporan Singkat. 

Undangan dan Peninjau 

Pasal 109 
(1) Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR 

yang hadir dalam rapat' DPJl atas undangan Pim 
pinan DPR, dan Anggota DPR bukan Anggota suatu 
alat kelengkapan DPR yang hadir dalam rapat alat 
kelengkapan tersebut atas undangan Pimpinan DPR 
atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan. 

(2} Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR 
tanpa undangan Pimpinan DPR. 

(3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat 
tersendiri. 

(4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib 
rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR. 

(5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas per 
setujuan Ke.tua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak 
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suara, sedangkan Peninjau disamping tidak mempu 
nyai hak suara, juga tidak dibenarkan menyatakan 
sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara 
lain. 

Pasal 110 
(1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana di 

maksud dalam pasal 109 tetap dipatuhi. 
(2) Ketua Rapat dapat mcminta agar Undangan dan 

atau Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat me 
ninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan 
itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua 
Rapat rnengeluarkannya dari ruangan rapat dengan 
paksa. 

(3) Oalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat 
(2) pasal ini, Ketua Rapat dapat menutup atau me 
nunda rapat. 

(4) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) pasal ini tidak boleh melebihi 24 
(duapuluh empat) jam. 

BAB XIII 
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Ketentuan umum 

Pasal 111 
(1) DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang. 
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(2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Peme 
rintah atau berupa Usu) lnisiatif dari DPR. 

Pasal 112 

(1) Di dalam Rapat Panpurna benkutnya setelah Ran· 
cangan Undang-undang diterirna oleh Pimpman OPR. 
Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota 
tentang masuknya Rancangan Undang-undang ter 
sebut. 

(2) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) pasal ini dibagikan kepada para Ang 
gota dan pihak yang bersangkutan 

Pasal HJ 
Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang dtaju 
kan mengenar persoalan yang sama, maka yang dibicara 
kan adalah Rancangan Undang-undang yang diterima le 
bih <lulu, scdangkan Rancangan Undang--undang yang dr 
terima kemudian drpergunakan sebagai pelengkap. 

Pasal 114 
Rancangan Undang-undang yang sudah dise tuju i DPR, 
disampaikan oleh Pimpinan OPR kepada Presiden untuk 
disahkan menjadi Undang-undang. 

Tingkat-tingkat pernbicaraan 

Pasal 115 
(1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang di- 
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lakuk.an melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, ke 
cuali kalau Badan Musyawarah menentukan lain. 

(2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( l) pasal ini, adalah sebagai berikut: 

tingkat I dalam Rapat Paripuma. 
tingkat JI dalam Rapat Paripuma, 
nngkat 111 dalam Rapat Komisi. dan 
tingkat IV dalam Rapat Paripuma. 

(3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan 
IV diadakan Rapat Fraksi. 

(4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat 
menetapkan bahwa pembicaraan tingkat Ill dilaku 
kan dalam Rapat Gabungan Komisi a tau dalam suatu 
Panitia Khusus. 

Pasal 116 
Pembicaraan tingkat I ialah 
Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripuma : 
a. oleh Pemenntah terhadap Rancangan Undang-undang 

yang berasal dan Pemenntah: 
b. oleh Konusi. Gabungan Kormsr atau Paniua Khusus atas 

nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usu! 
lnisiatif. 

Pasal 117 

Pembicaraan tingkat II ialah . 
I. a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripuma oleh para 
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Anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya 
terhadap Rancangan Undang-undang beserta Keterang 
an Pemerintah sebagaimana dunaksud dalam pasal 116 
huruf a, 

b. Tanggapan Pemenntah dalam Rapat Paripuma terhadap 
Rancangan Undang-undang Usul lnisiatif beserta pen 
jelasan Komisr. Gabungan Komisi atau Panitia Khusus 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b. 

2. a. Jawaban Pemenntah dalam Rapat Paripuma terhadap 
Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana di 
maksud pada angka 1 huruf a; 

b. Jawaban Korrusi, Gabungan Komisi atau Panitia Khu 
sus atas nama DPR terhadap tanggapan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada angka I hurufb. 

Pas.I 118 

Pembicaraan tingkat Ill ialah: 
a. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisr atau Panitia 

Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah; 

b. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia 
Khusus, yang dilakukan secara intern apabrla dipandang 
perlu tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a. 

Pasal 119 
(1) Pembicaraan tinakat IV ialah: 
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Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripuma de 
ngan didahului laporan hasil pernblcaraan tingkat 
III, dan Pendapat Akrur dari Fraksi yang disam 
paikan oleh Anggo tanya. 

(2) Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaima 
na dimaksud dalam ayat (I) pasal ini dapat pula di 
sertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi 
( minderheidsnota). 

(3) Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pemerintah 
diberikan kesempatan untuk menyampaikan sam 
butan. 

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah 

Pasal 120 
(I) Rancangan Undang-undang yang berasal dari Peme 

rintah disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan 
Amanat Presiden. 

(2) Amanat Prcsidcn sebagaimana dimaksud dalarn ayat 
(I) pasal ini, menyebut juga Menteri yang mewakili 
Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancang 
an Undang-undang tersebut. 

Pasal 121 
Rancangan Undang-undang yang berasal d.ari Pemerintah 
dapat ditarik kembali, setielum memasuld pembicaraan 
tingkat IV. 
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Pua! 122 
Rancangan Undang-undang untuk meratiflkasi dan atau 
memberikan persetujuan atas pernyataan perang pem 
buatan pcrdamaian dan perjanjien dengan negara lain yang 
disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan dise 
lesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud da 
lam pasal 115 sampai dengan pas al 119. 

Rancangan Undang-undangUsul lnisiatif 

Paw 123 
(I) 

(2) 

( 3) 

(4) 
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Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pa 
ra Anggota DPR berdasarkan pasal 2 l ayat ( I) Undang 
Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut usul 
Rancangan Undang-undang Usul lrusiauf harus drserta! 
pcnjelasan tertulis dan ditandatangam oleh sekurang 
kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang 
tidak hanya terdrri dari satu Fraksi. 

Tiap-tiap pengajuan usu! Rancangan Undang-undang 
Usul lnisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) 
pasal ini diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat 
pengantar dan daftar tandatangan para Pengusul serta 
nema Fraksinya. 
Dalam Rapat Paripuma berikutnya Pimpinan DPR 
mcmberitahukan kepada para Anggota tentang masuk 
nya usu) Rancangan Undang-undang Usu] lnisiatif. 
Usu! Rancangan Undang-undang Usu! ln.isiatif sebagai 
mana dimaksud dalarri .ayat ( l) pasal ini dibagikan ke 
pada para Angg,>ta. 



(S) Dalam Rapat Sadan Musyawarah kepada Pengusul di 
beri kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang 
maksud dan tujuan dari pada usu! Rancangan Undang 
undang Usu! lnisiatif tersebut. Kemudian kepada para 
Anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk 
mengadakan tanya jawab dengan Pengusul. 

(6) Rapat Paripuma memutuskan apakah usu\ Rancangan 
Undang-undang Usu! lnisiatif tersebut secara prinsip 
dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang 
Usul lnisiatif DPR atau tidak. Keputusan terse but diam 
bil setelah kepada Pengusul diberi kesempatan memben 
penjelasan dan kepada Fraksi-Fraksi membenkan pen 
dapatnya. 

(7) Apabila usul Rancangan Undang-undang Usu! lnisiatif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini telah di 
putuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usu! 
lnisiatif DPR, maka DPR menugaskankepada Komisi, 
Gabungan Komisi atau Paniua Khusus yang dibentuk 
untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan 
Undang-undang Usu! lnisiatif tersebut. 

(8) Rancangan Undang.undang Usu! lnisiatif DPR sebagai 
mana dimaksud dalarn ayat (7) pasa1 ini, disampaikan 
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan perminta 
an agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili 
Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan 
Undang-undang tersebut bcrsama-sama DPR. 

(9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 
115 sampai dengan pasal 119 dengan mernperhatikan 
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ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan 
Undang-undang Usul lnisiatif 

PaSII 124 

(1) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usu! 
Irusiatif belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, 
para Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubah 
an. 

(2) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usu! 
lnisiatif belum diputuskan menjadi Rancangan Un dang· 
undang Usul lnisiatif DPR, para Pengusul berhak 
menariknya kembali. 

(3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kem 
bali sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) d an (2) pasal 
ini harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan 
disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, 
yang kemudian membagikannya kepada para Anggota. 

PaSII 125 

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Pari 
puma sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 123, 
jumlah penandatangan suatu usu! Rancangan Undang 
undang Usullnisiatif rnenjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) 
orang. maka harus diadakan penambahan penandatangan 
hinggajumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh 
lima) orang dan tidak hanya terdm dari satu F raksi. 
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penanda 
tangan yang dimaksud udak dapat dipenuhi, maka usu! ter, 
sebut menjadi gugur. 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Pasal 126 
( 1) Peraturan Pemer.ntah Pengganti Undang-undang 

dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama da 
lam Masa Sidang berikutnya setelah Peraturan Pe 
merintah Pengganti Undang-undang tersebut dike 
luarkan. 

(2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang, berlaku ke 
tentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 
sampai dengan pasal 119. 

BAB XIV 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA NEGARA 

Pasal 127 
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebaaai 
mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 4, 
maka diadakan kegiatan sebagai berikut. 
a. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara beserta 
Nata Keuangannya oleh Presiden kcpada DPR dan 
pembahasannya serta penetapan Angga.ran Pendapat 
an dan Belanja Negara, 

b. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Ran- 
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cangan Undang-undang ten tang Tambahan dan Peru 
bahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne 
gara, 

c. pembicaraan pendahuluan dengan Pemenntah dalam 
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, 

d. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah 
Tahunan. 

e. pembahasan bersama dengan Pemerlntah tentang 
perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjatall, 
dan 

f. penyampaian dan pembabasan Rancangan Undang 
undang tcntang Perhitungan Anggaran. 

Pasal 128 
Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampai 
kan oleh Presiden kepada DPR dalam 7 (tujuh) hari per 
tama tiap permulaan Tahun Takwim. 

Pasal 129 
Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang 
undang ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
serta Nota Kcuangannya sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 128 dan memberikan pendapatnya kepada DPR da 
lam Rapat Paripuma. 
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Pa.w 130 
(I) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang 

Anggaran Pcndapatan dan llelanja Negara serta Nota 
Keuangannya dilaksanakan seperti penyelesaian su 
atu Rancangan Undang-undang scsuai dcngan keten 
tuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai 
dengan pasal 119, dengan tambahan ketentuan se 
bagai berikut : 
a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh 

Komisi-Komisi, 
b. Komisi APBN rnengadakan rapat dengan Pim· 

pinan Komisi-Komisi untuk menampung saran 
dan pendapat dari Komisi-Kornisi, dan 

c. Rapat Kerja pcnyelesaian terakhir Rancangan Un 
dang-undang tcntang Anggaran Pendapatan dan 
Re1anja Negara dilakukan oleh Komisi APBN 
dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran 
dan pendapat dari Pemandangan Umum para 
Anggota, Komisi-Komisi, Badan Musyawarah dan 
Fraksi-Fraksi. 

Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang ten 
tang Anggaran Penda.patan dan Belanja Negara serta 
Nota Keuangannya disampaikan oleh Komlsi APBN 
kepada DPR dalam Rapat Paripurna. 

(2) 

(3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nata 
Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya I 
(satu} bulan sebclum tanggal l April Tahun Ang� 
garan yang bersangkutan. 
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(I) Rancangan Undang-undang ten tang Tambahan dan 
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara disampaikan oleh Presiden kepada DPR se 
belum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(2) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang 
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapat 
an dan Belanja Negara dilaksanakan seperti penyele 
saian Anggaran induknya dengan menempuh prose 
dur sesingkat-singkatnya dan selesai selambat-lambat 
nya 1 (satu) bulan setelah Pemerintah menyampaikan 
penjelasan mengenai Rancangan Undang-undang ter 
sebut kepada DPR. 

Paul 132 

(J) Pcmbicaraan pendahuluan dalarn rangka penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
oleh Komisi-Komisi dalam Rapat Kerja dengan Pe 
merintah hendak.nya dilakukan dalam Masa Sidang 
pertama pada tiap Tahun Sidang. 

(2) Hasil Rapat Kerja scbagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini, disampaikan dalam rapat antara Pim 
pinan Komisi-Komisi dengan Komisi APBN. 

(3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pen 
dahuluan dilakukan olch Komisi APBN dengan Pe 
merintah. 
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(I) La po ran Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh 
Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya l (sa 
tu) bulan sesudah pertengahan pertama Tahun Ang 
garan yang bersangkutan berakhir. 

(2) Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap 
Laporan Setengah Tahunan tersebut. 

Pasal 134 
Komisi APBN rncngadakan Rapat Kerja dengan Pemenn 
tah untuk membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan 
atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang se 
dang berjalan hendaknya dalam triwulan ketiga setiap 
Tahun Anggaran. 

Pasal 135 
(I) Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang 

ten tang Perhitungan Anggaran dan memberikan pen 
dapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna. 

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
pasal ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat 
singkatnya menurut prosedur seperti yang berlaku 
bagi penyelesaian Rancangan Undang-undang ten 
tang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pen 
dapatan dan Belanja Negara. 
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BAB XV 

TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Ketentuan umum 

Pua! 136 
(1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian 

terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat 
DPR. 

(2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada 
azasnya d.iusahakan sejauh mungkin dengan cara 
musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(3) Apabila cara pcngambilan kcputusan sebagaimana di 
maksud dalam ayat (2) pasal ini tidak rnungkin lagi, 
maka keputusan diambil berdasarkan suara ter 
banyak. 

Pua! 137 
(I) Semua jcnis rapat DPR dapat mengambil keputusan, 
(2) Keputusan rapat DPR berupa mcnyetujui atau me 

nolak. 

Pasal 138 
(I) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputus 

an berdasarkan mufakat memerlukan korum seba- 

96 



gaimana dimaksud dalam pasal 140, dan untuk da 
pat mengambil keputusan berdasarkan suara terba 
nyak memerlukan korum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) hurufa pasal 143. 

(2) Apabila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) pasal ini tidak tercapai, maka rapat ditunda 
paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling 
sedikit 24 (duapuluh empat) jam. 

(3) Apabila setelah dua kali penundaan, korum sebagai 
mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga 
tercapai, rnaka : 
a. jika terjadi dalam Rapat Pairpurna, permasalahan 

nya menjadi batal, 
b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Ko 

misi. Panitia Khusus, HURT dan BKSAP, cara 
pemecahannya diserahkan kepada Badan Mu 
syawarah, dan 

c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara 
pemecahannya diserahkan kepada Pimpinan Ha 
dan Musyawarah dengan memperhatikan penda 
pat Pimpinan Fraksi-Fraksi. 

Pasall39 
Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat 
maupun berdasarkan suara terbanyak mcngikat semua pi 
hak yang bersangkutan. 
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Keputusan berdasarkan rnufakat 

Paw 140 

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana di 
ambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditanda 
tangani oleh lebih dari separoh jumlah ,\nggota Rapat 
dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi. 

Paw 141 
(I) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dila 

kukan setelah kepada para Anggota diberikan kesem· 
patan untuk mengemukakan pendapat serta saran. 
yang kemudian dipandang cukup untuk diterima 
oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran 
bagi penyclesaian masalah yang sedang dirnusyawa 
rahkan. 

( 2) Untuk dapat mcncapai keputusan, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) pasal ini, Ketua Rapat a tau 
Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancang 
an keputusan yang mencerminkan pendapat dalam 
rapat. 

Keputusan berdasarkan suan terbanyak 
Paul 142 

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila 
keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin di 
capai, karena adanya pendirian dari sebagian Anggota Ra 
pat yang tidak dapat dipertemukan tagi dengan pendirian 
pihak lain dalam.rapat atau karena waktu yang sudah sa 
neat mendesak. 



Pasal 143 

(I) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, 
apabila 
a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah di 

tandatangaru olch lebih dan separoh jumlah Ang 
gota Rapat (korum). 

b. disetujm oleh lebrh dan separoh korurn, 

c. diduk.ung oleh ti<lak hanya satu Fraksi. 

(2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menclak 
atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan 
oleh para Anggota Rapat yang hadir dengan cara li 
san, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis. 

(3) Pcmungutan suara dilakukan dengan mengadakan 
penghitungan secara langsung pada masing-masing 
Anggota, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalarn hal pe 
mungutan suara secara rahasia. 

Pasal 144 
( l) Apabila karcna sifat masalah yang dihadapi tidak 

mungkin dicapai keputusan berdasarke.n suara terba 
nyak dengan satu kali pemungutan suara, maka Ke 
tua Rapat mengusahakan agar dapat diambil kepu 
tusan terakhir mengenai masalah tersebut secara ke 
seluruhan. 

(2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan 
suara terhanvak ternvata iumhih o:1u1r::1 -tnin !l::am::a 



besar dengan jumlah suara menolak, maka pemungu 
tan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat beri 
kutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 
(duapuluh empat) jam. 

(3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan 
suara terbanyak baik jumlah suara setuju maupun 
jumlah suara mcnolak tidak mencapai ketentuan 
pengarnbtlan keputusan sebagaimana dimaksud da 
lam ayat (1) huruf b dan c pasal 143, maka pemu 
ngutan suara ulangan ditangguhkan sarnpai rapat ber 
ikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 
(duapuluh empat} jam. 

(4) Apabila dalam rapat penundaan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tcmyata bclum 
juga dapat dicapai keplltusan berdasarkan suara 
tcrbanyak, maka masalah yang bersangkutan dinya 
takan gugur. 

Pua! 145 
(1) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah 

yang dipandang penting oleh rapat, dapat dilakukan 
secara rahasia. 

(2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan 
cara : 
a. tertulis, 
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, 

dan 
c. tanpa ditandatangani. 
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(3) Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasil 
kan jumlah suara setuju yang sama besar dengan jum 
lah suara menolak, atau jumlah suara setuju maupun 
jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan se 
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 
143, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi da 
lam rapat yang sama, dan apabila pemungutan suara 
ulangan masih menghasilkan hal yang sama, maka 
orang dan atau masalah yang bersangkutan dinyata 
kan di tolak. 

BAB XVI 

SEKRET ARIA T DPR 

Kedudubn 
PuaI 146 

Sekretariat DPR adalah bagian dari peranglcat Pemerintah 
yang bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. 

S...UMD 

Pual 147 
(l) Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris 

Jenderal, yang dalam melaksanakan tugasnya ber 
tanggungiawab kepada Pimpinan DPR. 

(2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang Wakil 
Sekretaris Jenderal. 
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Pasal 148 
(1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal 

DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
pertimbangan lJPR. 

(2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden rnenge 
nai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris 
Jenderal dan wakil Sekretaris Jenderal DPR 

Pasal 149 
Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat DPR ditetap 
kan oleh Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan 
BURT dengan mengindahkan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Tu gas 
Pasal 150 

Togas Sekretariat DPR adalah : 
a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat 

melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan 
sebaik-baiknya: 

b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyu 
sunan Rancangan Anggaran Belanja DPR, dengan 
ketentuan : 
(a) basil penyusunan Rancangan Anggaran Belan 

ja DPR tersebut, sebelum disampaikan kepada 
Pimpinan DPR, terlebih dahulu clisampaikan 
kepada BURT untuk diadakan penelitian dan 
penyempu.r��an, _sebagaimana dimaksud da- 



(b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran 
Belanja DPR selanjutnya, Sekretariat DPR harus 
senantiasa berkonsultasi dengan BURT, sebagai 
pelaksanaan dari ke tentuan sebagaimana dimak 
sud dalam ayat (l) huruf c sub (c) pasal 60, 

c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh 
Pimpinan DPR kepedanya; 

d. melaporkan secara tertu!Js pelaksanaan tugasnya 
selama Masa Persidangan yang lalu kepada Pimpinan 
DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan, de 
ngan memberikan tembusan kepada Anggota Badan 
Musyawarah dan Anggota BURT; 

e. melaksanakan hal-hal lain yang dnentukan oleh pc 
raturan perundangan. 

Pasal IS I 

•· Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat 
menjadi anggota organisasi internasional yang menghim 
pun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan 
laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksa 
naan kegi.atannya dalam organisasi tcrsebut kepada Pim 
pinan DPR. dengan memberikan tembusan kepada Sadan 
Musyawarah. 

BAB XVII 
SURAT MASUK DAN SURAT KE.LUAR 

Ketentuan umum 

Pasal 152 
Tatacara oencatatan 1111rnt m<><:ul- �,, ... .- •• � .. + i- .. 1 •• �- �--•- 



penanganan sclanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal 
DPR. 

Surat masuk 
Pasal 153 

( 1) Semua surat vang dialamatkan kepada DPR diterima 
oleh Sekretariat DPR dan segera dicatat serta diberi 
nomor agenda. 

(2) Scmua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas 
intern Sekretariat DPR, segera dijawab oleh Sekreta 
ris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang membc 
ritahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah di 
terima, dan apabila dipandang perlu dengan diberi 
keterangan bahwa masalahnya sedang dalam proses 
pengolahan. 

Panl 154 
(1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 153, di 
sampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan 
DPR. ·e 

(2) Pimpinan DPR rnencntukan apakah surat masuk ter 
sebut akan ditanganinya scndiri, atau diteruskan ke 
pada alat kclengkapan DPR lainnya dan atau Pimpin 
an Fraksi, scsuai dcngan pcrmasalahannya. 

(3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat ma 
suk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para 
Anggota DPR. 

104 



Pasal 155 
(1) Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima 

surat-surat dari Pimpinan DPR, membuat daftar pc 
nerimaan surat, yang. mcmuat dengan singkat pokok· 
pokok isi surat. dan segera disampaikan kepada Pim· 
pinan alat kelengkapan DPR yang: bersangkutan. 

(2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pim 
pinan rnembicarakan isi surat-surat masuk itu serta 
cara penyelesaian selanjutnya. 

(3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang 
pcrlu, surat masuk dapat dlperbanyak oleh Sekreta· 
riat yang bersangkutan dan dibagikan kepada para 
Anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat keleng 
kapan yang bcrsangkutan, serta ditetapkan cara pe 
nyelesaian sclanjutnya. 

Sunt keluar 
Pasal 156 

(I) Konscp surat jawaban dan atau tanggapan terhadap 
surat masuk yang dibuat olch alat kelengkapan DPR, 
disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekre 
taris J enderal. 

(2) ApabUa isi surat jawaban yang dibuat olch alat ke 
lengkapan DPR disetujui olch Pimpinan DPR, maka 
surat jawaban tersebut segcra dikirimkan kcpada 
alamat yang bcrsanglrutan. 

(3) Apabila isi surat jawa.ban sebagaimana dimaksud da 
lam ayat (2) pasal ini tidak disctujui olch Pimpinan 
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DPR, maka masalahnya dibicarakan dengan Plmpm 
an alat kclengkapan DPR yang bersangkutan. 

(4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam 
nyat (3) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, 
maka masalahnya diajukan kepada Badan Musya 
warah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya. 

Pua! 157 
l l) Semua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang 

Anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas 
nama Pimpinan DPR. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR. 

Puol 158 
( 1) Pengiriman surat kcluar dilakukan olch Sckrctari· 

at DPR. 
(2) Sebclum dikirimkan kepada alamat yang bersangkut· 

an scmua surat kcluar dicatat dan dibcri nomor agen 
da. 

(3) Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat ke 
luar kepada alat kelengkapan DPR yang bersang 
kutan dan kepada pihak yang dipandang perlu. 

(4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat 
keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada 
para Anggota DPR. 
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Arsrp surat 

Pasal 159 
Tatacara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar 
diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 160 

(I) Usu] perubaban dan tambahan rnengenar Peraturan 
Tata Temb ini hanya dapat diajukan oleh sekurang 
kurangnya 25 (dua puluh bmaj orang Anggota DPR. 

(2) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaima - 
na dimaksud dalam ayat (I) pasal ini, disertai 
penjelasan, ditandatangani oleh para Pengusul dan 
disampaikan kepada Ptmpinan DPR serta Anggota 
DPR. 

Pasal 161 
(1) Usu! perubahan dan atau tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 160 disampaikan oleh Pimpin 
an DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas 
dan diambil kesimpulan. 

(2) Oleh Pimpinan DPR usu! perubahan dan atau tam 
bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, de- 
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ngan disertai kesimpulan Badan Musyawarah, diaju 
kan kepada Rapat Paripuma untuk diambil kcputus 
an. 

P>Sa1 162 
Hal-hal yang bclum diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
ini diputuskan oleh DPR atas usul Badan Musyawarah. 
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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 18/DPR-Rl/lV/77- 78 

TENT ANG 
PE�BENTUKAN KOMISI-KOMISI DALAM 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SERT A 
PENENTUAN RU ANG LINGKUP TUGAS 

MASING-MASING KOMIS!. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

dalam Rapat Paripurna ke 26 pada tanggal 29 Juni 1978, 

Menimbang: Bahwa untuk melakukan ketentuan sebagai 
mana dimaksud dalam pasal 52 ayat (I) Per 
aturan Tata Tcrtib Dewan Perwakilan Rak 
yat Republik Indonesia, dipandang perlu un 
tuk segera membentuk Komisi-Komisi da 
lam Dewan Perwakilan Rakyat Republik In 
donesia serta menentukan ruang lingkup tu· 
gas masing-masing Komisi. 

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 S tahun 1969 ten 
tang Pemilihan Umum, sebagaimana 
telah dirubah dan ditambah dengan Un 
dang-undang No. 4 tahun 1975, dan Un- 
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dang-undang No. 16 tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR Jan 
DPRD, sebagaimana telah dirub.ih dan dt 
tambah dengan Undang-undang No. 5 
tahun 1975; 

2. Kcputusan Dewan Perwaktlan Rakv.n 
Republik Indonesia No. 4/DPR-Rl/11/ 
77- 78 tentang Pembentukan Panitia 
Khusus Penyusun Pera tu ran Tata T crnb 
Dewan Perwakiian Rakyat Rt>publik In 
donesia dengan segala perubahan dan 
tambahannya: 

3. Keputusan Dewan Perwakrlan Rakyat 
Republik Indonesia No. 17/DPR RI/IV/ 
77- 78 tentang Peraturan Tata Terub De 
wan Perwakilan Rakyat Repub/Jk Indo 
nesia. 

Memperha· : Laporan Panitia Khusus Penyusun Peratur 
tikan an Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia kepada Dewan Perwakil 
an Rakyat Republik Indonesia dalarn Rapat 
Panpurna pada tanggal 19 Juni J 978 

Menetap 
kan 
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MEMUTUSKAN, 

KEPl'TllSAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT RHUBLIK INDONESIA TEN 
T ANG PFMBENTUKAN KOMIS! KOMI 
S! DALAM DEWAN PERWAKILAN RAK 
YAT REPUBLIK INDONESIA SLRTA 



Pertama 

PENENTUAN RUANG LINGKUP TUGAS 
MAS!NG -MASING KOMIS!. 

: Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Repu 
blik Indonesia dibentuk 11 (sebelas) Komisi 
dengan ruang' lingkup tugas masing-masing 
sebagai berikut : 

l.Komisi I: 
Dewan Pertimbangan Agung, 
Departemen Luar Negeri, 
Departemen Pertahanan dan Keamanan, 
Departemen Penerangan, 
Dewan Pertahanan dan Keamanan Na· 
sional, 
Badan Kordinasi lntelijen Negara. dan 
Lembaga Sandi Negara; 

2. Komisi JI : 
Departemen Dalam Negeri, 
Menteri Negara Penertiban Aparatur Ne 
gara, 
Menteri/Sekretaris Negara, 
Badan Administrasi Kepegawaian Nega 
ra, 
Lembaga Administrasi Negara, dan 
Arsip Nasional; 

3.Komisi Ill: 
Mahkamah Agung, 
Departemen Kehakiman, dan 
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Kejaksaan Agung; 
4. Komis, JV: 

Departemen Pertanian, 
Menteri Muda Urusan Produksi Pangan, 
Departemen Tenaga Kerja dan Trans 
migrasi, dan 
Menteri Muda Urusan Transmigrasi ; 

5.Komisi V: 

lJepartemen Perhubungan, 
Departemen Pekerjaan Umum, 
Menteri Muda Urusan Perumahan Rak 
yat, 
Dewan Telekomunikasi, dan 
Dewan Penerbangan dan Antariksa Na 
sional Republik Indonesia; 

6. Komisi VI : 

Departemcn Perindustrian, 
Departemen Pcrtambangan dan Enersi. 
dan 
Badan Kordmasi Penanaman Modal: 

7. Komisi VII 

Departemen Keuangan. 
Departemen Perdagangan dan Koperasi, 
Menteri Muda Urusan Koperasi, 
Banklndonega,dan 
Badan Urusan Logistik: 



8. Komisi VIII : 
Departemen Kesehatan, 
Departemen Sosial, dan 
Badan Kordinasi Keluarga Berencana 
Nasional; 

9.Komisi IX 
Departemen Agama, 
Departemcn Pendidikan dan Kebudaya 
an, dan 
Menteri Muda Urusan Pemuda; 

1 O.Komisi X: 
Menteri Negara Pengawasan Pembangun 
an dan Lingkungan Hidup, 
Menteri Negara Riset dan Feknologt. 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, 
Biro Pusat Statistik, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 
Hadan Tenaga Atom Nasional. 
Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan 
Nasional, dan 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional; 

11.Komisi APBN (Anggaran Pcndapatan 
dan Belanja Negara) : 
Lembaga 1 ertinggi Negara, 
Lernbaga Lembaga Tinggi Negara. 
Semua Deparremen. dan 
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Kedua 

Ke tip 

Semua Lembaga Pemerintah Non Depar 
temen, 
Sepanjang bersangkutan dengan Anggar 
an Pendapatan dan Belanja Negara. 

: Beberapa Komisi yang merupakan Gabung· 
an Komisi, mempunyai ruang lingkup tugas 
sebagai berikut : 
I. Komisi I, Komisi II, dan Komisi Ill 

Menteri Kordinator Bidang Politik dan 
Keamanan; 

2. Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi 
VII, dan Komisi APBN : 
Menteri Kordmator Bidang Ekonomi 
Keuangan dan Industri; 

3. Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X : 
Menteri Kordinator Bidang Kesejahte 
raan Rakyat dan Menteri Muda Urusan 
Peranan Wanita. 

: Keputusan ini mulai bcrlaku pada tanggal 16 
Agustus 1978. 

Ditctapkan di 
Pada tanggal 

Jakarta 
29 Juni 1978. 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KETUA, 
ttd. 

DARYATMO 



UNDANG-USDAt,;G DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHU:\' I 945. 

Pl:.�\BlKAA "\l 

Bahwa se cuncgulmv a Kemcrdckaan uu ialah hak se 
gala bangsa dan oleh scbab rtu. mak.i pcnjojah m di atas 
dunia harus dtbapuskan, karena 1iJ.ak '>C�UJ.\ ccncen peri 
kemanusiaan dan pen-kcadilan 

Dan penuangan pcvgerakan Keraerdekaan Indonesia 
telah sampa tlah kcpada vaat ;> ang oerbahagra dcngan sela 
mat sentausa mengantarkan rak , at Indonesia kc depan 
pintu gerbang kc rnerdek aan ;,.:eg:,:rJ. Indonesia, yang: mer 
deka. bcrsatu, bcrdaulat. add ..:111 makmur. 

Atas berkat rakhmat Albh Yane \laha Kuasa dan 
dengan di do r ongkan oieh keingm.m luhu: . ,up:i.va berke 
hidupan keoawgsaan ,.,ng hcba�. n1-1.k.1 r nk yat lndonesia 
rnenyatakan dengan 1n1 s.c merdcka.mnv a 

Kenyud1an Janp,lda \lu un,uk mcrnoentuk -u.tr u Pe 
merintah �e,::ar-1 lnd,1ne�1a ;,o.ng 1:1elin.Junp1 �C!a'<'!1J.p bang 
sa lndonc-ta dan seluruh tumpah dJ.Jh lnd.,J1e'>1.1 Jan un 
tuk memajukan keseiahternan urnurn. mcnccrdask.m ke 
ludupan b.mesa. dan rk ut melakv.makan ke tcruban dunia 
yang oe rdcsarkan kemc rdekacn. pcr d.imar.m J.bad1 dan ke 
adilan sostal. rnaka dwusunlah Ke mc rde k aan Kcbangsaan 
Indonesia rtu dalam suatu Lndang-undang Dasar xcgara 
Indonesia. yane terbentuk dalam suatu su s unan Xcgara 
Repubbk Indonesia ;, ang berkedaulatan rakvat dcngan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Ke- 
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manusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwaki1an, serta dengan mewu 
j udkan sua tu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

BAB l 
Bentuk dan Kedau-latan. 

Pasal I. 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang 
bcrbentuk Republik. 

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaku 
kan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

BAB ll. 
MAJEL!S PERMUSYAWARATAN RAKYAT. 

Pasal 2. 

(l) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas ang 
gota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan 
utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan 
menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit 
nya sekali dalam lima tahun di Ibu-kota Negara. 
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat di- 
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tetapkan dengan suara yang terbanyak. 

Pual 3. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Un 
dang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan 
Negara. 

BAB lll 

Kek.uuaan Pemerintahan Nepra 

Pual 4. 
(1) Pretiden Republik Indonesia memepng kekuasaan 
Pemerintahan menu rut Undang-undang Dasar. 
(2) Dalam rnelakukan kewajibannya Presiden dibantu 
oleh satu orang Wakil Presiden. 

Pua) s. 
(I) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang 
undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah ontuk 
menjalank.an Undang-undang sebagaimana mestinya. 

Pua) 6. 
( I) Presiden ialah orang lndo�esia asli 
(2) Presjden dan Wald! Pmiden dipilih oleh Majelis 

.Pormusyawaratan Raky:at dengan suara yang terbanyak, 
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Pasal 7. 

Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya 
selama masa lima tahun. dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali. 

Pasal 8. 
Jika Presiden mangkaL berhenu a tau tidak dapat me 

lakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti 
oleh \Vakil Presiden sampai habis waktunya. 

Pasal 9. 
Sebelum memangku jabatannya. Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut agama, a tau berjanji dengan 
sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. 

Sumpah Presiden (\\/akil Presiden): 

"Demi Allah, saya uersumpah akan rnemenulu kewa 
jiban Presiden Repubhk Indonesia (\Vakil Presiden Repu 
blik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
memegang teguh Undang-undang Oasar dan menjalankan 
scgala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus 
lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". 

Janji Presiden (wakil Presiden). 
"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan meme 

nuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (\\akil Pre 
siden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan se 
adil-adilnya. memegang teguh Undang-undang Dasar dan 
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menjal.ankan segala Undang-undang dan Peraturannya de 
ngan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan 
Bangsa". 

Pasal 10. 
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi a tas 

Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Pasal 11. 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak 

yat menyatakan perang, membuat perdamaian dan per 
janjian dengan Negara lain. 

Pasal 12. 
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat 

dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Un 
dang-undang. 

Pasal 13. 
(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul. 
(2) Presiden menerima Duta Negara lain. 

Paso! 14. 
Presiden memberi grasi, amnesti. abolisi dan reha 

bilitasi. 

P'i"' 15. 
Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain 

tanda kehormatan. 
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BAB IV. 

Dewan Pertimbangan Agung- 

Pasal 16. 
( l) Susunan Dewan Pertimbangan Ag:ung ditetapkan de 
ngan Undang-undang. 
{2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas perta 
nyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pe 
merintah. 

BAB V. 
Kementerian Negara. 

Pasal 17. 
(1) Presiden dibantu oleh Menten-menteri Negara. 
{2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan 
oleh Presiden. 
(3) Menteri-menteri i tu memimpin Departemen Peme 
rintahan. 

BAB VI. 
Pemerintah211 Daenh 

Pasal 18. 
Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan 

kecil. dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetap 
kan dengan Undang-undang dengan memandang dan 
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mengmgat dasar permusyawaratan dalam sistim Pernertn 
tahan Negara. dan hak-hak asal-usul dalarn Oaerah--daerah 
yang bc1<;,1fat Istimewa. 

H \B \'II, 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 19. 
( 1) Susunan Dewan Perwaktlan Rakyat ditetapkan de 
ngan Undang-undang. 

( �) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedrkitnya seka 
l i dalam setahun. 

Pasal 20. 
(I) I tap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

(�) Jika sesua tu rancangan Undang-undang tidak menda 
pat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. maka ran 
cangan tadi tidak bo!eh dimajukan lagi dalam persrdangan 
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

Pasal 21. 
( 1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat herhak 
mernajukan rancangan l1ndang-undang. 
(2) Jika rancangan uu. rneskipun disetujut oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presidcn, rnaka 
rancangan tadi tidak boleh drmajukan lagi dalam per- 
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sidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

Pasal 22. 
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presi 
den berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 
Pengganti Undang-undang. 
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat perse 
tujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang 
berikut. 
(3) Jik.a tidak mendapat persetujuan. maka Peraturan Pe 
merintah itu harus dicabut. 

BAB VIII. 

Hal Keuangan. 

hsal 23. 
(I) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap 
tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Per 
wakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusul 
kan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran 
tahun yang lalu. 
(2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan 
Undang-undang. 
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 
Undang-undang. 
(4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan 
Undang-undang. 
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(5) Untuk memeriksa ranggung-jawab tentang keuangan 
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 
peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil 
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

RAB lX. 

Kekuasaan Kehakiman. 

Pasal 24. 
(I) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mah 
kamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut 
Undang-undang. 
(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakirnan ttu 
diatur dengan Undang-undang. 

Pasal 25. 
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhenti 

kan sebagai Hakim ditetapkan dengan L1ndang-undang. 

BAB X. 

Warganegara. 

Pasal 26. 
(I) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang Bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan 
dengan Undang-undang sebagai Warganegara 
(2) Syarar-syarat yang mengenai kcwargancgaraan dite 
tapkan dengan Undang-undang. 
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Pasal 27. 
(I) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya di 
dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung 
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali 
nya. 

(2) Tiap-tiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 28. 
Kemerdekaan berserikat dan herkumpul, mengeluar 

kan pikiran dengan Iisan dan tulisan dan sebagainya di 
tetapkan dengan Undang-undang. 

BAB XI. 
Agama. 

Pasal 29. 
( I) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

( 2) Negara men Jamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ber 
ibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

BAB XII. 
Pertahanan Negara . 

Pasal 30. 
( 1) Tiap-tiap Warganegara berhak dan wajib ikut-serta 
dalarn usaha pembelaan Negara. 
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(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Un 
dang-undang. 

BAB XIII. 
Pendidikan . 

Pua! 31. 
( l) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat peng 
ajaran. 9 
(2) Pemerintah mengusahakan dan rnenyelenggarakan 
satu sistim pengajaran nasional , yang diatur dengan 
Undang-undang. 

Pua! 32. 
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 

BAB XIV. 

Kesejahteraan Sosial. 

Pua! 33. 
( 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama ber 
dasar atas azas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara 
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh Negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 
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untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. 

Pasal 34. 
Fakir-miskin ct.an anak-anak yang terlantar dipelihara 

oleh Negara . 

BAB XV. 

Benden. clan Bahasa. 

Paul 35. 
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 

Pasal 36. 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

BAB XVI. 
Perubahan Undang·undang Dasar. 

Pasal 37. 
(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang· 
kuranghya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permu 
syawaratan Rakyat harus hadlir, 
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang· 
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadlir. 
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ATURAN PERALIHAN. 

Pasal I. 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur 
dart menyelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada 
Pernerintah Indonesia. 

Pasal II. 

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masth 
langsung berlaku. selama helum diadakan yang baru me 
narut Undang-undang Dasar mi. 

Pasal III. 

Untuk pertama kali Presiden dan Wakrl Preuden di 
pilih oleh Panitia Persiapan Kernerdekaan Indonesra 

Pasal IV. 
Sebelum -.fajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Pernmbangan Agung di 
bentuk menurut Undang-undang Dasar im. segala keku 
asaannya dijalankan oleh Preuden dengan bantuan Kc 
mite Nasional. 

ATlJRAN TAMBAHA�. 

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan 
Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan 
menyelenggarakan segala hat yang. ditetapkan dalam 
Undang-undang Dasar ini. 

(2) Dalam enam bulan sesudah Majehs Permusyawaratan 
Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetap 
kan Undang-undang Dasar. 
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PENJELASAN TENTANG UNDANG·UNDANG 
DASAR NEGARA INDONESIA. 

UMUM: 

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar. 
Undang-undang Dasar suatu Negara ia1ah hanya seba 

gian dari hukumnya dasar Negara i tu. Undang-undang 
Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disamping 
nya Undang-undang Dasar i tu berlaku juga hukum dasar 
yang tidak tertulis, ialah aruran-aturan dasar yang timbul 
dan terpelihara dalarn praktijk penyelenggaraan Negara, 
meskipun tidak tertulis. 

Memang untuk menyelidiki hu kum dasar (droit 
constitutionnel) suatu Negara, tidak cukup hanya menye 
lidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (Joi consn 
tutionnelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga se 
bagaimana praktijknya dan bagaimana suasana kebatinan 
nya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar 
itu. 

Undang·undang Dasar Negara mana pun tidak dapat 
dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk me 
ngerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar 
dari suatu Negara kita harus mempelajari juga bagaimana 
terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterang 
annya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks Hu 
dibikin. 

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksud 
nya Undang-undang yang kita pelajari. aliran piknan apa 
yang menjadi dasar Undang-undang itu. 
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II. Pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan". 
Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam "pem 

buk.aan" Undang-undang Dasar. 
I . "Negara" - begitu bunyinya - melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone 
sia dengan berdasar atas pcrsatuan dengan mewu 
judkan keadilan sosial bagi scluruh Rakyat Indo 
nesia. 
Dalam "pembukaan" ini diterima aliran pengertian 
Negara persatuan, Negara yang melindungi dan me 
liputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara meng 
atasi segala paham golongan, mengatasi segala 
paham perseorangan. Negara, menurut pengertian 
"pembukaan" itu menghendaki persatuan, meli 
puti segenap bangsa Indonesia seluruhnye. Inilah 
suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. 

2. Negara hendak mcwujudkan keadilan sosial bagi se 
luruh rakyat. 

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembu 
kaan" ialah Negara yang berkedaulatan Rakyat, 
berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan per 
wakilan. Oleh karena itu sistim Negara yang terben 
tuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas 
kedaulatan Rakyat dan berdasar atas pennusyawa 
ratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan 
sifat masyarakat Indonesia. 

4. Pokok pikiran yang kecmpat, yang terkandung da 
lam "pembukaan" ialah Negara berdasar atas ke-Tu- 
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hanan Yang Maha Esa rnenurut dasar kemanusiaan 
yang adil dan beradab. 
Oleh karena i tu Undang-undang Dasar harus me 
ngandung isl yang mewajibkan Pemerintah dan lain 
lain penyelenggara Negara, untuk mernelihara budi 
pekerti kemanusiaan yang Juhur dan memegang 
teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 

III. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok 
pikiran yang terkandung dalam "pembukaan'' dalam pa 
-sal-pasalnya. 

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana ke 
batinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Po 
kok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum 
(Rechtsidee) yang menguasai hukurn dasar Negara. baik 
hukum yang tertulis (Undang-undang), maupun hukum 
yang tidak tertulis. 

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok 
pikiran ini dalam pasal-pasalnya. 

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan supel. 

Undang-undang Dasar hanya memuat 3 7 pasal. Pas3J 
pasal lain hanya mcmuat peralihan dan tambahan. Maka 
rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya 
dengan Undang-undang Dasar Filipina. 

Maka telah cukup jik.alau Undang-undang Dasar 
hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat gans 
garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan 
lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan 
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kehidupan Negara dan kesejah teraan sosial. ferutama bagi 
Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar 
yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, se 
dang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok 
ttu diserahkan kepada Undang-undang yang lebih mudah 
caranya membuat , merubah dan mencabut. 

Oemikianlah sistim Undang-undang Dasar . 
Kita barus senantiasa ingat kepada dinamika kehi 

dupan masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan 
Negara Indonesia tumbuh, jam an berubah, terutama pada 
jaman revolusr lahrr-ba tin sekrang im. 

Oleh karena itu kita harus hidup secara dmamis, 
harus mehhat segala gerak-gertk kehidupan masyarakat 
dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah 
tergesa-gesa memberi knstalisasi, memberi bentuk (ges 
taltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah ber 
ubah. 

Memang srfat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh 
karena itu, makin "sup�" (elastic) sifatnya aturan itu. 
makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistim Undang 
Undang Dasar jangan snrnpai ketingga!an jarnan. Jangan 
sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang 
("verouderd"). Y..irig sangat penting dalam pemenntahan 
dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para 
penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pe 
merintahan. Meskipun dibiki:n Undang-undang Dasar yang 
menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila 
semangat para penyelenggara Negara, para Pemimpin 
pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang 
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Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebalik 
nya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempuma, 
akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pcmerin 
tahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan 
merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling pcnting ialah 
semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain 
perkataan, dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan 
aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang 
undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menye 
lenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan ke 
pada undang-undang. 

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA. 

Sistim pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam 
Undang-undang Dasar ialah : 
I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum 
(Rechtsstut). 
I. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechts· 

staat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machts 
staat). 

II. Sistim Konstitusionil. 
2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang 
tidak terbatas). 

Ill. Kekuasaan Negan yang tertinggi dit>ngan Majelis 
Pennusyawantan Rakyat (die geaamte Staatagewalt liegt 
allein bei der Majelis). 
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3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, ber 
nama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai 
penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (Vertretungs 
organ des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini me 
netapkan Undang-undang Dasar dan menctapkan 
garis-garis besar haluan Negara. Majelis ini meng 
angkat Kepala Negara (President dan Wakil Kepala 
Negara (Wakil Presiden). 
Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara 
yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan 
haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah 
ditetapkan oleh Majelis. 
Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan ber 
tanggung-jawab kepada Majelis. la ialah "manda 
taris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan 
putusan Majelis. 
Presiden tidak "neben". akan tetapi "untergeordnet" 
kepada Majelis. 

IV. Presi.den ialah penyelenggara pemerintah Negara 
yang tertinggi dibawahnya Majelis. 

Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presi 
den ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. 

Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan 
dan tanggung-jawab adalah ditangan Presiden (concentra 
tion of power and responsibility upon the President). 

V. Presiden tidak bertana:gung-jawab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Disampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan 
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Rakyat. Presiden harus mendapat Persetujuan Dewan Per 
wakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (Ge 
setzgebung) dan untuk meneta.pkan anggaran pendapatan 
dan belanja Negara ("Staatsbegroting"). 

Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama 
dengan Dewan, akan tetapi Prestden tidak bertanggung 
[awab kcpada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak 
tergantung daripada Dewan. 

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri 
Negara tidak bertanga:ung-jawab kepada Dewan Perwa 
kilan Rakyat. 

Presiden mengangkat dan memperhentikan Mcnteri 
menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung 
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya 
tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung 
daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. 

VII. Kekuasun Kepala Negara tidak tak terbatas. 
Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-jawab 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", 
artinya kekuasaan tidak tak terbatas. 

Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-jawab 
kepada MajcUs Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia 
harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Per 
wakilan Rakyat. 

Kedudukan Dewt.n Perwakilan Rakyat. 
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. 
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Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan 
dengan sistim parlementer). Kecuali itu anggota-anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu 
Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi 
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap 
bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang 
telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat 
dtundang untuk persidangan isnmewa agar supaya bisa 
minta pertanggungan-jawab kepada Presiden. 

Menteri-rnenteri Negara bukan pegawai tinggi biasa. 

Meskipun kedudukannya Menteri Negara tergantung 
daripada Presiden, akan tetapi rnereka bukan pegawai 
tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama 
menjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) 
dalarn praktek. 

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui 
seluk-beluknya hal-hal yang mengenai lingkungan peker 
jaannya. Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pe 
ngaruh besar terhadap Presiden dalam rnenentukan poli 
tik Negara yang mengenai Departemennya. Memang yang 
dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin 
Negara. 

Untuk menetapkan politik Pemerintah clan koordi 
nasi dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerja ber 
sama, satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan 
Presiden. 
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TENTANG PASAL·PASAL: 

BAB I. 
Bentuk daa. kedaulatan Negara. 

Pasal I. 
Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Repubhk, 

mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, ialah penyelengga 

ra Negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai pen 
jelmaan Rakyat. yang memegang kedaulatan Negara. 

BAB II. 
Majehs Permusyawaratan Rakyat. 

Pasal 2 . 
Maksudnya ialah. supaya seluruh rakyat , seluruh go 

longan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Ma 
jelie sehingga Majelis rtu akan betul-betul dapat dianggap 
sebagai penjelmaan rakyat. 

Yang disebut "golongan-golongan", ialah Hadan 
badan seperti koperasi Serikat Sekerja dan lain-lain Badan 
Kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran 
zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistim 
koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan 
adanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi. 

Ayat 2. Sadan yang akan besar JUmlahnya bersidang 
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sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnya, 
jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu bolch bcrsidang lebih 
dari sekali dengan mengadakan Persidangan istimewa. 

PIUI 3. 
Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat meme 

gag kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terba 
tas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 ta 
hun, Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan 
segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan ha 
luan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudi 
an hari. 

BAB III. 
Kekuasaan Pemerintahan Negara . 

Pua! 4 dan pasal 5. 
Ayat 2. Presiden ialah Kepala kekuasaan executif 

dalam Negara. Untuk menjalankan Undang-undang, ia 
mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pe 
merintah (''pouvoir reglementair''). 

Pua! 5. 
Ayat 1. Kecuali "executive power", Presiden bersa 

ma-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan 
"legislative power" dalam Negara. 

Pual-plUI 6, 7, 8, 9. 
Telah jelas. 
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Pasal·pasal 10, 11, 12, 13, 14, IS. 
Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasat-pesal ini, 

ialah konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Ke· 
pala Negara. 

BAB IV. 
Dewan Pertimbangan Agung. 

Pasal 16. 
Dewan ini ialah sebuah Council of State yang ber· 

wajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Peme 
rintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka. 

BAB V. 
Kementerian Negara. 

Pasal 17. 
Lihatlah di atas. 

BAB YI. 
Pemerintahan Daerah. 

Pasal 18. 
I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheids 
staat", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di 
dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" juga. 

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi. 
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dan daetah propinsi akan dibagi pula datam daerah yang 
lebih kecil. 

Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek- dan 
locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah admi 
nlstrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan di· 
tetapkan dengan Undang·undang. 

Di daerah-daerah yang bersifat autonoom akan di· 
adakan badan perwakilan daerah, olen karena di daerah 
pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawa 
ratan. 

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat 
± 250 "Zelbesturende Iar.dschappen" dan Volksge • 
meenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Mi· 
nangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagai 
nya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh 
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersitat 
istimewa. 

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan 
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan 
Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat1 
hak-hak asal-usul daerah tersebut. 

BAB VIL 
Dewan Perwakilan Raicyat. 

Pasal-pasal 19, 20, 21, dan 23. 
Lihatlah di atas, halaman 10 dan I l. 
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Dewan ini harus membcri persetujuannya kcpada 
tiap-tiap rancangan Undang-undang dari Pcmerintah. Pun 
Dewan mempunyai hak initiatif untuk menetapkan Un 
dang-undang. 

Ill. Dewan ini mempunyai juga hak begroting pasal 23. 
Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol Pe 
merintah. 

Harns dipcringati pula bahwa semua anggota Dewan 
ini merangkap menjadi anggota Majclis Pennusyawaratan 
Rakyat. 

Pasal 22. 
Pasal ini rnengenai "noodvcrordeningsrccht" Presi 

den. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar su 
paya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pcmcrintah 
dalam keadaan yang gcnting, yang memaksa Pemerintah 
untuk bertindak lckas dan tepat. Meskipun dcmikian, Pc 
merintah tidak akan tcrlepas dari Pengawasan Dewan Per 
wakilan Rakyat. Oleh karena itu peraturan Pemcrintah 
dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dcngan Undang 
undang harus disyahkan pula oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

BAB VIII. 
Hal Keuanpn. 

Pasa1 23. 
Ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 1 mcmuat hak Begroting De 

wan Pcrwakilan Rakyat. 
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Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
adalah suatu ukuran bagi sitat pemerintahan Negara. 
Dalam Negara yang berdasar fascisme, anggaran itu dite 
tapkan semata·mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Ne 
gara demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan ke 
daulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran 
pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang 
undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Betapa caranya Rakyat - sebagai bangsa - akan 
hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus 
ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dcngan perantaraan 
Dewan Perwaldlannya. 

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga 
cara hidupnya. 

Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal nienetapkan 
pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan 
Rakyat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini 
tanda kedaulatan Rakyat. 

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat 
untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segaJa tindakan 
yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak 
dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang 
undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

Juga tentang hal macam dan harga mata uang dite 
tapkan dengan Undang-undang. lni penting karena kedu 
dukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat, Uang 
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terutarna ialah ala! penukar dan pengukur harga. Sebagai 
alat pengukur untuk memudahkan pertukaran - jual-beli 
dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada ma 
cam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat sebagai 
pengukur harga untuk dasar mcnetapkan harga masing 
masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi 
pengukur harga itu , mestilah tetap harganya, jangan naik 
turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh ka 
rena itu keadaan uang ttu harus ditetapkan dengan Un 
dang-undang. 

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia 
yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang 
kertas. ditetapkan dengan Undang-undang. 

Ayat 5. Cara Pemerintah mempergunakan uang be 
lanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk meme 
riksa tanggung-jawab Pemerintah itu perlu ada sautu ba 
d.an yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Peme 
rintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah ti 
dak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebalik 
nya badan itu buJranlah pula badan yang berdiri di atas 
Pemerintah. 

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu dite 
tapkan dengan Unciang-undang. 

BAB IX. 

Kekuasaan Kehakiman . 
Paw 24 dan 25. 

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang mer- 
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deka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerin 
tah. Berhubung dengan itu harus diadakan jarninan 
dalam Undang-undang tentang kedudukannya para ha· 
kim. 

BAB X. 

Wa,pnepra. 

Pua! 26. 
Ayat 1. Orang-orang bangsa lain, misalnya orang 

peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan 
Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui In· 
donesia sebagai tanah aimya dan bersikap setia kepada 
Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warganegara. 

Ayat 2. Telah jelas. 

Paw 27, 30, 31 ayat I. 
Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warganegara. 

Paw 28, 29 ayat I, 34. 
Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. 
Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warganegara 

maupun yang mengcnai seluruh penduduk mcmuat hasrat 
bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara yang ber 
sifat dcmokratis dan yang hendak menyelenggarakan 
keadilan sosial dan pcri-kemanusiaan. 
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BAB XI. 
Apma. 

Pual 29. 
Ayat 1. Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa In 

donesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

BAB XII. 
Pertahanan Nepn. 

Pual 30. 
Telahjelas. 

BAB Xlll. 
Pendidikan. 

Pasal 31. 
Ayat 2. Tclah jelas. 

Pasal 31. 
Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul 

scbagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruh 
nya. 

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai 
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puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh 
Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha 
kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya 
dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru 
dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan 
a tau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta rnem 
pertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 

BAB XIV. 

Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 33. 
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, 

produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah 
pimpinan a tau penilikan anggota-anggota masyarakat. Ke 
makmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan ke 
makmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disu 
sun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluarga 
an. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah ko 
perasi. 

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, 
kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang 
produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai 
hidup orang banyak harus dlkuasai oleh Negara. Kalau 
tidak, tampuk produksi jatuh ke 'tangan orang seroang 
yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. 

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup 
orang banyak boleh ditangan orang seorang. 
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Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. 
Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipcrgunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakya t . 

Pasal 34. 
Telah cukup jelas. lihat di atas. 

BAB XV. 
Bendera dan Bahasa. 

Pasal 35. 
Tclah jelas. 

Pasal 36. 
Telah jelas. 

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendin. 
yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik mitsal 
nya bahasa Jawa, Sunda. Madura dsb. babasa-bahasa itu 
akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara. 

Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari ke 
budayaan Indonesia yang hidup. 

BAB XVI. 
Perubahan Undang-undang Dasar, 

Pasal 37. 
Telah jelas. 
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UN DANG-UN DANG 
NO. 16 

TAHUN 1969 

TENTANG 

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 

TENTANG 

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSY A 
WARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAK 
YAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang 

berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyat 
an seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang 
undang Dasar 1945; 

b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu di 
perlukan lembaga-lembaga pennusyawaratan/perwakil 
an rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum; 

c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan 
ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 
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19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Maje 
Iis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/ 
MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum yo Nornor 
XLII/MPRS/1968 tentang perobahan Ketetapan Maje· 
lis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik In· 
donesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan 
Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang menge 
nai lembaga-lernbaga tersebut. 

Mengingat : 
I. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 

ayat (1} dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 
1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementa- 
ra : 
a. Nomor X/MPRS/1966; 
b. Nornor Xl/MPRS!l966; 
c. Nomor XIX/MPRS/1966; 
d. Nomor XXII/MPRS/1966; 
e. Nomor XLII/MPRS/1968; 

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Perni 
lihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat; 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong: 

MEMUTUSKAN: 
MMetapbn: 

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN 
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KEDUDUKAN MAJELIS PtRMUSYAWARATAN 
RAKYAT. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

BAB I. 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

I. SUSUNAN 
Pasal I 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya di 
sebut dengan singkatan MPR, terdiri atas Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan 
utusan dari Daerah, Golongan Pclitik dan Golongan 
Kary a. 

(2) Jumlah Anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Anggota tambahan MPR terdiri dari : 
a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8; 
b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya 

ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilih 
an umum; Organisasi Golongan Politik/Karya 
yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak menda 
pat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR 
yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepu 
luh orang u tusan; 

c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan 
Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata 
yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan. 
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(4) Jumlah Anggota MPR yang diangkat ditetapkan se 
banyak sepertiga dari seluruh Anggota MPR clan ter 
diri : 
a. Anggota DPR yang diangkat seperti tersebut da 

lam pasal 10 ayat (4); 
b. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya 

Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat 
(3) huruf c yang pengangkatannya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri 
Pertahanan dan Keamanan(Panglima Angkatan 
Bersenjata; 

c. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya bu 
kan Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam 
ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden baik atas 
usu! organisasi yang bersangkutan maupun atas 
prakarsa Presiden. 

{5} Jumlah Utusan Golongan Karya ABRI dan Golongan 
Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
b dan c ditetapkan oleh Presiden. 

2. KEANGGOTAAN 

Pasal 2 
(1) Untuk dapat menjadi anggota MPR harus dipenuhi 

syarat sebagai berikut : 
a. warganegara Republik Indonesia yang telah 

berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; 
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b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan 
membaca huruf latin; 

c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan ldeologi 
Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan 
kepada Revolusi Kernerdekaan bangsa Indonesia 
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat; 

d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 
Komunis Indonesia, tennasuk organisasi mas 
sanya atau bukan seseorang yang terlibat lang 
sung ataupun tak langsung dalam "Gerakan 
Kontra Revolusi G 30 S/PKI" atau organisasi ter 
larang lainnya; 

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah 
Jagj; 

f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau 
kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan 
yang tidak dapat diubah lagi karena tindak 
pidana yang dikenakan ancaman hukuman se 
kurang-kurangnya 5 tahun: 

g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan 
nya. 

(2) Anggota MPR harus bertempat tinggal di dalam wila 
yah Republik Indonesia. 

(3) Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 3 
Masa jabatan keanggotaan MPR ad.alah lima tahun. 
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mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaan 
nya berakhir. 

( 1) Anggota MPR berhenti an tar waktu sebagai anggota 
karena : 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan senditi secara tertulis kepada 

Prmpinan MPR; 
c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Repu 

blik Indonesia; 
d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat; 
e. tidak memenuhi lagi syarar-syarat tersebut dalam 

pasal 2 ayat ( l) berdasarkan keterangan yang 
berwajib : 

f. dmyatakan melanggar sumpah/janji sebagai ang 
gota MPR dengan keputusan MPR; 

g. diganti menurut pasal 43; 
h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut 

Bab V. 
{ :!) Anggota-anggota yang berhenti an tar" waktu menurut 

aya t ( l) tempatnya diisi oleh : 
a. calon dari organisasi yang bersangkutan ; 
b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organi 

sasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa 
pejabat itu. 

(3) Anggota yang menggantikan an tar waktu anggota 
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lama, berhenti scbagai anggota pada saat anggo 
ta yang digannkannva itu seharusnva meletakkan 
jab;itannya. 

(4) pemberhentian anggota karena tidak memenuhi 
lagi syarat pasal 2 ayat 11) huruf c. d, f dan karena 
alasan tersebut dalam pasal 4 ayat ( 1) huruf f ada 
lah pemberhentian udak dengan hormat. 

Pasal 5 

Pemberhentian anggota MPR diresmikan dengan Kc 
putusan Presiden. 

Pasal 6 

(I) Sebelurn memangku jabatannya, anggota MPR ber 
sama-sama diarnbil sumpah/janjinya menurut agama 
nya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung da 
lam rapat panpurna terbuka MPR. 

(2) Ketua MPR atau Anggota Pimpinan lainnya meng 
arn bil sumpah/janji anggota MPR yang belum diam 
bil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung 
menurut ayat (I). 

Pasal 7 

Bunyi sumpah/Janji dimaksud dalam pasal 6 adalah 
sebagai berikut : 

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh 
sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/ 
Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung 
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atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak 
memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan 
sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji}, bahwa saya, untuk me 
laJcukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasi 
la sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang 
Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik In 
donesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga rnema 
jukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya 
akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik 
Indonesia". 

3. UTUSAN DAERAH 

Pu,I B 

(1) Jumlah anggota tambahan MPR yang berkedudukan 
sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya 
empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang 
untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Oacrah Tingkat I yang berpenduduk kurang da 

ri satu juta orang mendapat empat orang utusan: 
b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta 

sampai lima juta orang mendapat lima orang 
utusan; 
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c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta 
sampai sepuluh juta orang, mendapat enam 
orang utusan; 

d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta 
keatas mendapat tujuh orang utusan. 

(2) Utusan Daerah tennasuk Gubernur/Kepala Daerah 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ting 
kat I. 

(3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) di 
atur dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat seperti tennaktub dalaJn 
ayat (1), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir de 
ngan memperhatikan perkembangan pada saat di 
langsungkannya pemilihan umum. 

4. PIMPINAN MPR 

Pasal 9 
(I) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan be· 

berapa orang Wakil Ketua yang dipilih olch dao di· 
antara Anggota MPR. 

(2) Cara Pemilihan Anggota Pimpinan MPR diatur 
dalam Peraturan Tata·Tertib MPR yang dibuat 
oleh MPR sendiri. 

(3) Selama Pimpinan MPR belum ditetapkan, musya· 
warah-musyawarahnya untuk sementara waktu di- 
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pimpin oleh Anggota yang ter tua usianya dan di 
bantu oleh Anggota yang termuda usianya. 

BAB 11. 

Vt WAN PERWAKILAN RAKYAT 

5 Sl1SUNAN 

Pasal IO 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut de 

ngan singkatan DPR terdrri dan anggota-anggota 
a. Golongan Politik: 
b. Golongan Karya. 

(2) Pengisian keanggotaan DPR dil,1J...uJ...an dengan 
cara pemilihan um urn dan pengangka tan 

(3) Jumlah anggota DPR dttetapkan seban� .1k. 4-60 
(empat ratus enam puluh) orang. rerdin atas 360 
(tiga ratus enam pu!uh) orang dtpilih dalam peruihb 
an umum dan 100 tseratus) orang diangkat. 

(4) Anggota DPR yang diangkat da!am jum[ah seperti 
tersebut dalam ayat (3) terdiri dan 
a. Golongan Karya Angkatan Bcrsenjata yang peng 

angkatannya dltetapkan atas usu\ Menten Perta 
hanan dan Kemanan 'Panghma Angkatan Bersen 
jata dan diresmikan dengan Keputusan Prcsidcn. 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bereenjata di 
angkat oleh Presiden bark atas usu! orgamsasr 
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yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presi 
den. 

(5) Jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
ditetapkan oleh Presiden. 

6. KEANGGOTAAN 

Pasal II 
(1) Untuk dapat menjadi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 
ayat (I). 

(2) Anggota DPR harus bertempat tinggal di dalarn 
wilayah Negara Republik Indonesia 

(3) Keanggotaan DPR dtresmikan dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 12 
Masa keanggotaan DPR adalah lima tahun, rnereka 

berhenti bcrsama-sama sctelah masa kearrggo taannya ber 
akhir 

Pasa1 13 
(l) Seorang Anggota DPR berhenti an tar waktu sebagai 

A.nggota karena sebab seperti yang dimaksud dalarn 
pasa! 4 ayat ( l) dan temparnya diisi menurur cara 
yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota 
lama, berhenti sebagai Anggota pada saat Anggota 
Yang digantikannya itu seharusnya meletakkan ja 
batan. 
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(3) J(ctentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) 
dan pasal 5 berlaku juga bagi Anggota DPR. 

(4) Pemberhentian Anggota DPR diresmikan dengan 
Keputusan Presiden. 

Pasal 14 
( \ J Sebelum memangku jebatannya, Anggota DPR ber 

sama-sarna diambil sumpahjjanjirrya menurut agama 
nya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung 
dalam rapat paripurna terbuka DPR. 

(2) Ketua DPR atau Anggota Pimpinan lainnya meng 
ambil sumpah/janji Anggota DPR yang belum di 
ambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah 
Agung menurut ayat (I). 

Pasal IS 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah 

scbagai berikut : 
"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh 

sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/wa 
kil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak 
langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberi 
kan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu 
kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk mela 
kukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senanuasa 
menjunjung tinggi Arnanat Penderitaan Rakyat, bahwa 
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saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila se 
bagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 
1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan 
lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia: bahwa 
saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejaluera 
an rakyat Indonesia dan bahwa saya akan se tta kepada 
Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

7. PIMPINAN DPR 

l'llsal 16 
((1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan bebera 

pa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan d1anta1::1 Ang 
gota DPR. 

(2) Cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dalam peratur 
an Tata-Tertib Dewan Perwakdan Rakyat yang dt 
buat oleh DPR sendiri. 

(3) Selama Pimpinan OPR belum ciretapkan. rnusyawa 
rah-musyawarahnva untuk sementara waktu dipim 
pin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu 
oleh Anggota yang termuda usranya. 

BAB III 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRAH 
TINGKAT I 

8. SUSUNAN 

Pasal 17 
(I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selan- 
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JUtnya disebut dengan singkatan DPRD I, terdm atas 
anggota · 
a. Golong:an Politik: 
b. Golongan Karya. 

12) Pengrsian keanggotaan DPRD I dilakukan dengan 
cara pernihhan umum dan pengangkatan. 

(3) Jumlah Anggota DPRO I drtetapkan sekurang-J...u 
rangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 
75 (tujuh puluh ltma) orang Anggota. 

t4) Jumlah Anggota DPRD I yang diangkat ditetapkan 
sebanyak seperltma dari seluruh Anggota DPRD I 
dan terdrri dart · 
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang peng 

a.ngkatannya ditetapkan atas usul Menteri Per 
tahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenja 
ta dan diresrnikan dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negen. 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata di 
angkat oleh Menten Dalam Negeri atas nama 
Presiden. bark atas usu! Organisasi yang ber 
sangkutan maupun ates prakarsa Menteri Dalam 
Ne gen 

( 5) Jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Katya hu kan A.BR! yang dimaksud dalam ayat (4} 
dite tapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas narna 
Presiden 

(6) Anggota DPRD I mewakili Rakyat di dalam wilayah 
tmgkat I yang bersangkutan. 
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9. KEANGGOTAAN 
Pasal 18 

(1) Untuk dapat menjadi Anggota DPRD I harus dipe 
nuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1). 

(2) Anggota DPRD I harus bertempat tinggal di dalam 
wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 

(3) Keanggotaan DPRD I diresmikan dcngan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. 

Pasal 19 
Masa keanggotaan lJPRD I adalah Hrna tahun, mere 

ka berhenti bersame-sama setelah masa keanggotaarmya 
berakhir. 

Pasal 20 
(1) Seorang Anggota DPRD I berhenti an tar waktu se 

bagai Anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan 
dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut 
cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu Anggota 
lama, berhenti sebagai anggota pada saat Anggota 
yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatan 
nya. 

(3) Ketentuan rerscbut dalam pasal 4 ayat (4) betlaku 
juga bagi Anggota DPRD I. 

(4) Pemberhentran Anggota DPRD I diresmikan dengan 
Keputusan Menterl Dalarn Negen atas nama Prest 
den. 
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Pasal 21 
(1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD I 

bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas 
nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripur 
na terbuka DPRD I. 

(2) Ketua DPRD I atau Anggota Pimpinan lalnnya 
mengambil sumpah/janji Anggota DPRD I yang 
belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Penga 
dilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut 
ayat(l). 

Pasal 22 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah 

sebagai berikut : 
•• Saya bersurnpah (menerangkan dengan sungguh 

sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wa 
kil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I 
langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa 
pun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan 
memberikan sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk me 
lakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan 
ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak 
langsung dari siapapun juga suatu janji a tau pemberian. 

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bah 
wa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila 

163 



sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang D::i�:ir 
1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-peratur 
an lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, 
bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan ke 
sejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia 
kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

l 0. PlMPIN AN DPRD 

Pasal 23 
(1) Pimpinan DPRD I terdm atas seorang Ketua dan 

beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan 
diantara Anggota-anggota DPRD I. 

(2) Cara pemilihan Anggota Pimpinan DPRD I diatur 
dalam Peraturan Tata--Tcrtib yang dibuat oleh 
DPRD I sendiri. 

(3) Selama Pimpinan DPRD I belum ditetapkan rnusya 
warah-musyawarahnya untuk sernentara waktu di 
pimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dr 
bantu oleh Anggota yang termuda usianya. 

BAB IV 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH TlNGKAT II 

11. SUSUNAN 

Pasal 24 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II seian- 
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jutnya disebut dengan singkatan DPRD II, 
terdiri dari anggota-anggota : 
a. Golongan Politik; 
b. Golongan Karya. 

(2) Pengisian keanggotaan DPRD II dilakukan dengan 
cara pemilihan umum dan pengangkatan. 

(3) Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang 
kurangnya 20 ( dua puluh ) orang dan sebanyak 
banyaknya 40 ( empat puluh ) orang. 

(4) Jumlah Anggota DPRD II yang diangkat ditetapkan 
scbanyak seperlima dari seluruh Anggota DPRD II 
dan terdiri dari · 
a. Golongar arya Angkatan Bersenjata yang 

pengangk nnya ditetapkan atas usul Menteri 
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan 
Bcrsenjata dan dircsmikan dengan Keputusan 
Mcnteri Dalam Ncgeri ; 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata 
diangkat oleh Mcnteri Dalam Negeri atas nama 
Prcsiden baik a tas usu I organisasi yang bcrsang 
kutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam 
Ncgeri. 

(5) Jumlah Anggcta Golongan Karya ABRI dan Colong 
an Kar ya bukan ABRJ yang dimaksud dalam ayat 
(4) ditetapkan oleh Mcnteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden. 

(6) Anggota DPRD II mcwakili Rakyat di dalam wilayah 
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Daerah Tingkat II yang bersanukutan. 

12. KEANGGOTAAN 

(l) 

(2) 

(3) 

Pasal 25 
llntuk dapat mcnjadi Anggota DPRD II harus dipe 
nuhi syarat-syarat tcrscbut dalam pasal 2 ayat (1). 

Anggota DPR D II harus bcrtcmpat tingghl di dalam 
wilayah Dae rah Tingka t II yang belsangkutan. 

Keanggctaan DPRD II diresmikan dengan Keputusan 
Gubernur/Kcpala Daerah Tingkat I atas nama Men 
teri Dalam Negcri. 

Pasal 2._ 

Masa kcanggotaan DPRD ll adalah lima tahun, mereka 
bcrhcnti bersama-sama sctelah masa kcanggotaannya bcr 
akhir. 

Pasal 27 
(I) Scorang Anggota DPRD II berhenti antar waktu se 

bagai Ang,g:ota, karena sebab-scbab seperti ditcntu 
kan pada pasal 4 ayat (1) dan diganti dcngan calon 
bcrikutnya m cnurut urutan yang tercantum dalam 
d.:tftar cal on organisasi yang 'scrsangkutan. 

(2) Anggota yang rnenggantikan antar waktu Anggota 
lama bcrhenti sebagai Anggota pada saat Ang,g:ota 
yang dtgantikanny a i tu seharusnya meletakkan 
jabatannya. 
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(3) Ketcntuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) 
berlaku juga untuk Anggota DPRD II. 

(4) Pcmberhentian Anggota DPRD II dircsmikan denga •• 
Keputusan Menteri Dalam Ncgeri. 

Pasal 28 

(1) Sebelum memangku jabatannya Anggota DPRD H 
bersama-sarna diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan 
Ncgeri atas narna Ketua Mahkamah Agung dalam 
rapat paripurna tcrbuka DPRD II. 

(2) Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinan lainnya 
mengamBil sumpah/janji Anggota DPRD II yang 
belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Peng 
adilan Negcri atas nama Kctua Mahkamah Agung 
menurut ayat (1). 

Pasal 29 

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adafah 
sebagai berikut : 

"Saya bersumpah (mcnerang:kan dengan sungguh 
sunggub) bahwa saya , untuk mcnjadi Anggota (Kctua/ 
\Vakil Kctua) Dewan Perwaktlan Rakyat Dacrah Tingkat 
II langsune atau udak langsung dengan nama atau dalih 
apapun tiada memberikan atau rncnjanjikan sesuatu ke 
pada siapapun Jtlf:a. 

Say a hersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melaku 
kan atau tidak melakukan sesuaru dalam jabatan lni, 
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tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dari siapapun juga sesuatu janji atau pcmberian. 

Sava bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa saya akan taat dan akan mempcrtahankan Pan 
casila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang 
Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Rcpub\ik Indo 
nesia, bahwa saya akan berusaha sckuat tenaga, mcmaju 
kan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan 
setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

13. PIMPINAN DPRD II. 

Pasal 30 
(I) Pimpinan DPRD II rcrdiri dari seorang Ketua dan 

beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di 
antara AU)!.)!.Ota OPRD ll. 

(2) Cara pcmilihan Anggota Pimpinan DPRD II, diatur 
dalam Pera turan Tata-Tertib yang dibuat oleh DPRD 
11 sendiri. 

(3) Selama Pim pinan DPRD II belurn ditetapken, musya 
warah-musyawarahnya untuk sementara waktu di· 
pimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan diban 
tu oleh Anggota yang termuda usianya. 
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BAB V 

KEDUDUKAN MAJEUS PERMUSYAWARATAN/ PER 
WAKILAN RAKYAT 

14_ HAK-HAK BADAN PERMUSYAWARATAN/ PER 
WAKILAN RAKYAT 

Pasal 31 
Untuk dapat melaksanakan fungsinya, MPR mempu 

nyai hak-hak yang tcrcantum dalam Undang-undang Dasar 
I 945. 

Pasal 32 

( 1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 
dimaksud Undang-undang Dasar I 945, DPR mem 

punyai hak : 

a. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Ang 
gota ; 

b. meminta keterangan (interpelasi); 

c. mengadakan penyelidikan (angket); 
d, mengadakan pcrobahan (amandernen): 

e. mengajukan pemyataan pendapat: 

f. mengajukan/mcnganjurkan seseorang jika diten 
tukan olch sesuatu pcrundang-undangan. 

(2) Hak tersebut dafam ayat ( f) huruf c diatur dcngan 
Undang-undang. 
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Pasal 33 
Untuk dapat melaksanakan fungsrnya DPRD mem 

punyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersen 
diri. 

15. KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN 
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 34 
Anggota-anggota Badan Pennusyawaratan/Perwakilan 

Rakyat tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena 
pemyataan-pemyataan yang dikemukakan dalam rapat 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka 
maupun tertutup, yang diaju kannya secara Iisan maupun 
tertulis kepada Pitnpinan Badan Permusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika 
mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat 
tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud 
oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia 
Negatadalam buku Kedua Bab I KUHP. 

16. KEDUDUKAN PROTOKOLER/KEUANGAN 

P...t 35 
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/ Ang 

gota Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur 
oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan 
Pemerintah/Pemerintah Daerah. 
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Pasal 36 
Agar MPR/DPR dapat melaksanakan tugas dan wewe 

nangnya sesuai dengan sifat dan martabat MPR/DPR da 
lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan 
bagian anggaran tersendiri. 

17. PERATURAN TATA TERTIB 

Pasal 37 
Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan 

Pcnnusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing 
masing badan terse but. 

18. RANGKAPAN JABATAN 

Pasal 38 
(1) Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan 

jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa 
Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahka 
mah Agung, Ketua dan Anggota Badan Perneriksa 
Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan 
Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirang 
kap yang diatur dalam peraturan perundang-undang 
an. 

(2) Pimpinan MPR tidak dapat dirangkap dengan jabat- 
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an-jabatan tersebut dalam ayat (1). 
{3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan 

jabatan Keanggotaan DPRD I dan II dan ketentuan 
ini berlaku sebaliknya. 

Pasa1 39 
(1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi 

Anggota Badan Pennusyawaratan/Perwalcilan 
Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu 
dari jabatan organiknya selama menjadi Ang 
gota Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pe 
gawai Negeri Sipil. 

b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara 
dari jabatan organik bagi anggota Angkatan 
Bersenjata dalam Badan Pennusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan 
dan Keamanan(Panglima Angkatan Bersenjata. 

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk 
keanggotaan sesuatu Badan Pennusyawaratan/Per 
wakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari 
jabatan organik selama masa pencalonan ; setelah ia 
terpilih baginya berlaku ketentuan terse-hut delam 
ayat {1) a. 

Pasal 40 
Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, 
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keanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan : 
a. Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau 

anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang 
bersangkutan atau Daerah yang lain; 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dari Daerah yang lain; 

c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pe 
gawai yang bertanggung-jawab tentang Kcuangan 
pada Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 41 

Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan 
tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undang 
an. 

19. TINDAKAN KEPOLISIAN 

Pasal 42 
Bagi Anggota-anggota Badan Pennusyawaratan/ 

Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri 
mengenai pemanggilan, permintaan keterangan berhu 
bung dengan suatu tindak pidana, penangkapan, pena 
hanan, penggeledahan dan penyitaan. 
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BAB VI 
KENTENTUAN-KETENTUAN LAIN 

20. HAK MENGGANTI 

Pasal 43 
( 1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam 

Undang-undang ini berhak mengganti wakil-wakil 
nya dalam Badan Pcrmusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat dengan lebih dahulu bermusyawarah dengan 
Pimpinan Badan Pennusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat yang-bersangkutan. 

(2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), 
diambil dari orang yang be,rtempat tinggal di daerah 
pemilihan yang bersangkutan, yang memenuhi 
syarat-eyarat tennaktub dalam pasal 2 ayat (1). 

(3) Hak pengganti Utusan Daerah dalarn MPR ad.a pada 
DPRD I yang bersangkutan. 

21. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH TINGKAT III 

Pua! 44 
Bagi Badan Pcrwakilan Rakyat yang akan dibentuk 

untuk Daerah Tingkat Ill bcrlalru prinsip-prinsip dan 
azas-azas dalam Undang-undang ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 45 
Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

yang telah ada sebclum Undang-undang ini berlaku, 
tctap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang diben 
tuk berdasarkan Undang-undang ini rnulai mcnjalankan 
tugas dan wewenang. 

Pua! 46 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Undang-undang 

ini, akan diatur daJam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 47 
Segala Peraturan Perundang-undangan yang berten 

tangan dcngan Undang-undang ini dinyatakan tidak ber 
laku. 

Pual 48 
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD", 
dan mulai bcrlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya me 
merintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
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penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di: Jakarta 
pada tanggal : 17 Desember 1969. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 
Jenderal TNI. 

Diundangkan di : Jakarta 
pada tanggal : 17 Desember 1969. 

SEKRETARIS NEGARA RI, 

. rtd. 

ALAMSJAH 
Mayor Jenderal TNI. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1969 NOMOR 59. 
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PENJELASAN 

11.TAS 

UNDANG·UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 

TENT ANG 

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMU· 
SYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAN DEW AN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH. 

I. UM UM 

!. SUSUNAN 

Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
pcrwakilan. 

Oleh karena itu rnaka susunan Badan Permusyawa 
ratan/Perwakilan Rakyat tersebut harus mencenninkan 
azas-azas demokrasi Pancasila. 

Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam 
wadah-wadah yang dalam sistim Negara Republik Indo 
nesia merupakan Badan Pcnnusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, baik yang bertingkat nasional maupun ber 
tingkat daerah. 
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Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta peme 
gang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat 
serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan le 
gislatif. 

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun 
dan membentuk atau rnendirikan Negara baru dan juga 
bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhan 
nya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, meng 
amankan dan mengamalkan Pancaslla dan Undang 
undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai 
yang diperjoangkan Orde Baru. 

2. KEANGGOT AAN 

Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan 
masyarakat yang khas Indonesia, maka Masyarakat In 
donesia telah mengelompokkan diri dalam Golongan 
Poli tik dan Golongan Karya. 

Agar Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
mencenninkan kehendak dan isi hati nurani rakyat 
Indonesia, maka susunan anggotanya harus mencakup 
kedua golongan tersebut. 

Hal demikian sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor 
XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo . Ketetapan 
MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semen 
tara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang 
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Pemilihan Umum yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa 
susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan 
Golongan Karya. 

Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan terse 
but di atas adalah sama pentingnya. 

Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak rnenentukan 
cara pengisian badan-badan tersebut, mengingat pula 
situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilaku 
kan dengan jalan pernilihan dan pengangkatan. 

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokra 
tis untuk mcmbentuk kekuasaan negara yang berkedaulat 
an rakyat dan musyawarah perwakilan yang digariskan 
oleh Undang-undang Dasar Negara. 

Pengangkatan dirnungkinkan oleh demokrasi Pancasila 
yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan repre 
sentatif dalam badan-badan tersebut. 

Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan 
bagi Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan seba 
gian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. 

Golongan Karya Angkatan Bersenjata. 

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan 
kekuatan sosial yang harus kornpak bersatu dan meru 
pakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan peng 
aman Pancasila/Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan 
sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. 

Fungsi dan tujuan ABRI seperti rersebut di atas tidak 
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akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemi 
lihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI ber 
kelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukung 
nya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. 

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggu· 
nakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai 
wakil-wakilnya dalam Badan Pennusyawaratan/Perwa 
kilan Rakyat dengan melalui penangkatan. 

Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. 

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersen 
jata yang karena sifat keanggotaan Organisasinya tidak 
ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi merupakan 
kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi. kebudayaan. 
keagamaan dan sebagai pionir yang tidak dapat diabai 
kan, secara representatif perlu ada dalam Badan Per· 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan. 

3. A. GOLONGAN POLITIK 

Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham po 
litik yang telah hidup secara me!uas dan mendalarn di· 
kalangan rakyat. 

Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Pera 
turan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keor 
masan dan Kekaryaan, yang dimaksudkan dengan Go- 
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longan Politik ialah Partai Politik yang telah mendapat 
pengakuan berdasar Undang-undang tersebut. 

Dalam pemilihan umum pertama yang dirnaksud de 
ngan Golongan Politik ialah organisasi Golongan Politik 
sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang 
Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umurn Anggota 
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Wakil/ 
Utusan dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat menurut Undang-undang ini digunakan hasil yang 
dicapai dalam pemilihan umum. 

B. GOLONGAN KARY A 

Golongan Karya sebagai subyek politik yang hidup 
dalam masyarakat, sudah seyogyanya mendapat per 
wakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada 
Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian. Ke 
ormasan dan Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan 
Golongan Karya adalah yang telah mendapat pengakuan 
berdasarkan Undang-undang tersebut. 

Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud 
dengan Golongan Karya ialah Golongan Karya sebagai 
mana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 
15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sebagai dasar telah 
digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta 
pemilihan umum supaya duduknya dalam Badan Per· 
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musyawaratan/Perwakilan Rakyat merupakan basil pemi 
lihan umum. Dengan ikut serta pemilihan umum orga 
nisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/menentukan 
Wakil Golongannya. 

Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut pemilihan 
umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan 
sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersen 
jata. Perwakilan golongan ini dalam Sadan Permusya 
waratan/Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pengang 
katan. 

Anggota Golongan Katya Angkatan Bersenjata dalam 
Sadan Permusyawaratan Perwakilan diangkat atas usul 
Menteri Pertahanan clan Keamanan/Panglima Angkatan 
Bersenjata. 

Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan 
Bersenjata yang tidak ikut dalam pemilihan umum dalam 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diangkat 
atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakrasa 
pejabat yang berwenang. 

4. UTUSAN DAERAH 

Bagi Lembaga Perrnusyawaratan Rakyat Tertinggi 
yang tidak harus membawakan suara rakyat secara lang 
sung, tetapi juga harus dapat membina keutuhan dan ke 
satuan Negara dan Bangsa Indonesia disamping anggota 
anggotanya yang mencakup dua Golongan tersebut di 
atas masih diperlukan tambahan keanggotaan, yaitu 
utusan Daerah. 
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Sesuai dengan namanya, maka Utusan Daerah adalah 
seroang yang diutus oleh Daerah, untuk menjadi anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Utusan 
Daerab merupakan perutusan yang dianggap dapat mem 
bawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing 
masing disamping dianggap mengetahui dan mempunyai 
tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara 
pada umumnya. 

Masuknya Utusan Daerah dalam Majelis Permusya 
waratan Rakyat ialah dengan jalan dipilih oleh DPRD I. 

Pemilihan oleh DPRD I tersebut sesungguhnya meru 
pakan pemilihan yang demokratis pula, karena para ang 
gota DPRD telah mendapat kepercayaan Rakyat disebab 
kan keanggotaannya diperoleh dengan jalan dipilih dalam 
pernilihan umum. 

5. PERSYARATAN ANGGOTA 

Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari 
Anggota yang benar-benar mempunyai martabat dan 
memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 2, 
sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan keadilan 
sosial yang merata bagi seluruh rakyat. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
(I) Haruslah diusahakan agar Utusan Daerah yang 
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dipilih oleh Anggota DPRD I mencenninkan jiwa 
dan isi hati-nurani rakyat yang ada dan berkem 
bang di daerah itu serta mencerminkan juga ke 
pentingan/kebutuhan daerah yang bersangkutan. 
Jadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mencermin 
kan juga kekuatan sosial-politik yang hidup dalam 
masyarakat di daerah masing-masing. 
Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih 
dari salah satu golongan yang ada dalam DPRD I 
tetapi ia bukan semata-mata mcwakili golongan 
nya, melainkan dalam ha! ini ia mewakili daerah 
nya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
ketatanegaraan Indonesia sejak Proklamasi Kemer 
dekaan maka pengertian Utusan Golongan di dalam 
MPR ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut 
penjelasan Undang-undang Dasar 1945) dan Utusan 
Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan ter 
sebut di atas). Hal ini sesuai pula dengan Kete 
tapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 pasal 3 yang 
menentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri 
dari Golongan Politik dan Golongan Karya. 

(2) Juml.ah seluruh Anggota. Majelis Pennusyawaratan 
Rakyat dua kali lipat jurnlah seluruh anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat mengingat fungsi lembaga ter 
scbut, sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berda 
sarkan sistim kenegaraan menurut Undang-undang 
Dasar 1945. 

(3) (4) (5) Culrup jelas. 
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Pasal 2 
(I) Sub d , 

Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" 
dalam G 30 S/PKI ialah : 
I. mereka yang merencanakan, turut merencanakan 

atau mengetahui adanya perencanaan Gerakan 
Kontra Revolusi itu, tetapi tidak melaporkan 
kepada pejabat yang berwajib; 

2. mereka yang dengan kesadaran ak.an tujuannya, 
melakukan kegiatan-kegiatan dalarn pelaksanaan 
Gerakan Kontra Revclusi tersebut. 

Yang dtmaksud dengan "terlibat secara tidak lang 
sung" dalarn G 30 S/PKI ialah : 
l . mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam 

perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang ber 
sifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi ter 
sebut: 

2. mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, 
baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang 
menentang usaha/Gerakan Penumpasan G 30 S/ 
PK!. 

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang da 
lam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tcgas 
tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan per 
undang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak 
berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu pere 
turan perundang-undangan telah mendapat amnesti 
atau abolisi atau grasi. 
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(2) Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang 
perlu, mengingat fungsinya yang harus selalu meng 
ikuti dan mengetahui dari dekat dan langsung segala 
kehidupan di Indonesia. 

(3) Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada 
prinsipnya ditentukan dengan pemilihan umu m, 
maka Peresmian dengan Keputusan Presiden adalah 
untuk mengatur kedudukan administrasi selanjutnya. 
Peresmian tidak secara konstitutif menentukan 
dapat atau tidaknya seseorang menjadi anggota, 
tetapi memberikan status resmi kepadanya sebagai 
anggota. Bagi Anggota tambahan MPR Golongan 
Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya 
bukan Angkatan Bersenjata pengangkatan anggota 
tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat 
ini. 

Pasal 3 

Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup 
wajar untuk dipakai sebagai dasar pembaharuan. dan 
sesuai pula dcngan fungsi MPR yang terjadi memilih Presi 
den dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. 

Pual 4 
(I) Cukup jelas. 
(2) Yang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi 

Golongan Politik/Partai, organisasi Golongan Karya 
atau gabungan organisasi Golongan Karya. 
Yang dimaksud dengan instansi adalah misalnya 
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DPRD I dan bagi ABRI Menteri Pertahanan dan 
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. 
Anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat 
(1) pasal ini tempatnya diisi menurut ketentuan 
sebagai berikut: 
a. bagi yang menjadi anggota DPR yang dipilih 

berdasarkan pemilihan umum tempatnya diisi 
oleh calon dari organisasi yang bersangkutan; 

b. bagi Utusan Daerah tempatnya diisi oleh calon 
dari DPRD I yang bersangkutan; 

c. bagi Utusan yang berasal dari organisasi yang 
ikut dalam pemilihan umum tempatnya diisi 
oleh calon dari organisasi yang bersangkutan ; 

d. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi 
oleh calon dari Presiden baik atas usul orga 
nisasi/instansi yang bersangkutan maupun atas 
prakarsa Presiden. 

(3), (4) C'ukup jelas. 

Paal 5 
Cukup jelas. 

Paal 6 
C'ukup jelas. 

Paal 7 
Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya di 

pakai kata-kata tertentu, scsuai dengan agama masing- 
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masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam di 
dahuJui dengan kata "Demi Allah" dan untuk pcnganut 
agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata-kata "Se· 
mega Tuhan menolong saya". 

Pual 8 
Dasar untuk menentukan jumlah Utusan Da.erah yang 

terutama ialah kepentingan daerah dan kepentingan 
Rakyat di daerah, karena itu kepadatan penduduk meru 
pakan dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas 
minimum dan maksimum jurnlah anggota. 

Gubemur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah 
yang mengetahui persoalan daerah sewajarnya dipilih 
untuk mewakili daerahnya di MPR sebagai Utusan Da 
erah. 

Pual 9 
Cukup jelas. 

Pual 10 
Dari jumlah Anggota DPR sebanyak 460, maka yang 

dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360. 
Untuk. menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap da 
erah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka 
untuk pemilihan Anggota DPR, daerah pemilihan adalah 
Daerah Tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil 
dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitung 
an tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk war· 
ganegara Indonesia mempeioleh seorang wakil, denpn ke- 
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tentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai 
wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah Tingkat II 
yang terdapat dalam Daerah Tingkat I tersebut, dan tiap 
tiap Daerah Tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya 
seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang 
cara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah-daerah 
Tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pua! ll 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Tingkat I ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap se 
kurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk mendapat 
seorang waktl dalam DPRD l. 

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di 
seluruh wiiayah Negara, maka perlu diadakan syarat 
minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah 
yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil 
dalam DPRD I yang cukup representatif untuk menjamin 
terpeliharanya kepentingan umum di seluruh wilayah 
Daerah yang bersangkutan secara baik. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
(I) Anggota DPRD I yang berhenti antar waktu karena 

sebab-sebab seperti yang ditentukan dalam pasal 4 
ayat (I) tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai 
berikut · 
a. bagi Anggota yang dipilih tempatnya diisi oleh 

calon dari organisasi yang bersangkutan; 
b. bagi Anggota yang diangkat tempatnya diisi 

oleh calon dari Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden baik atas usul instansi/organisasi yang 
bersangkutan maupun atas prakarsanya sendiri. 

(2), (3), (4) Cukup jelas. 
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Pu.J 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Tingkat JI ditetapkan dengan perhitungan uap-uap 
sekurang-kurangnya l 0.000 penduduk mendapat se 
orang waktl dalam UPRD II. 

Oleh karena kepadatan penduduk udak merata di 
seluruh w:ilayah Negara, maka pcrlu diadakan syarat 
minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah 
yang sedikit sekali penduduknya mcmpunyai wakil dalam 
DPRD II yang cukup representaitt untuk menjarrun ter 
peliharanya kepentingan um um di selu-uh wilayah daerah 
yang bersangkutan secara baik. 

Pasal 25 
Cukup jetas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 
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Pasal 27 
Lihat penjelasan pasal 20. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
( 1) Fungsi DPR berdasarkan Undang-undang Dasar 

1945 ialah : 
a. membuat Undang-undang bersama dengan Pe 

rnerintah: 
b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara bersama-sama Pemerintah ; 
c. mengadakan pengawasan terhadap kebijaksana 

an Pemerintah. 
Untuk melak.sanakan fungsi tersebut di atas DPR 
mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang 
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penggunaannya tidak menimbu\kan akiba t huku m , 
schingga dapat merubah sistim Pemerintahan ber 
dasar kan Undang-undang Dasar !945. "Hak inter· 
peiasi" adalah salah satu hak yang penting DPR da 
Jam mcnjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi 
tindakan Pemenntah. Hak interpelasi ini dapat di 
akhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pe 
makaiannya dilakukan dengan bijaksana. 
Pemvaraaa pendapal yang tersebut dalam pasal 32 
ayat ( l) sub e dapat berbentuk memorandum, 
resolusi dan atau mosi. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Pasal ini rnengatur kebebasan mengeluarkan pendapat 

yang memang seyogyanya harus dijamin dalam Negara 
Dernokrasi. Namun dernikian para anggota Badan Per 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat. wajib memegang teguh 
kode yang mengandung prinsip suatu ha\ yang bares 
dirahasiakan tidak boleh dibocorkan. 
Yang dimaksud dengan rapat dalam pasal in, adalah rapat 
Parlementer. yang diadakan baik di dalam maupun di 
luar gedung Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 
baik terbuka maupun tertutup. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 
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Pasal 36 

Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adaJah 
tepat bila MPR/DPR rnempunyai anggaran tersendiri. 
Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan dalam 
bagian anggaran yang termaksud dalam pasal ini, dila 
kukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu Depar 
temen. 

Pasal 37 

Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain 
bahwa : 
1. a. MPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali 

dalam Hrna tahun ; 
b. MPR mengadakan persidangan istimewa sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945; 
2. DPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali 

dalam setahun. 
3. DPRD mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali 

dalam setahun. 

Pasal 38 
Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hake 

katnya tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan 
tersebut dalam pasal ini. 

Pasal 39 
{l) Pegawai Negcri yang dimaksud dalam pasal ini 

adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat yang ber- 
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wenang atas beban Anggaran Negara. 
Anggota MPR rang berkedudukan sebagai Anggota 
tambahan termaksud dalam pasal 1 ayat (3) yang 
tidak menjalankan tugas secara terus-menerus 
tidak tennasuk dalam ketentuan ini. 

(2) Cukup jelas. 

Pasal 40 
Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 

38, bagi anggota DPRD diadakan larangan perangkapan 
dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai Ke 
uangan Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan la 
rangan ini meliputi semua pejabat yang bersangkutan 
dengan Keuangan Daerah termasuk Kepala Biro, Kepala 
Bagian yang bertugas di Biro/Bagian Keuangan dari daerah 
yang bersangkutan. 

Pasal 41 
Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam 

pasal ini antara lain : 
a. menjadi Pengacara (Advokaat) atau kuasa dalam 

perkara hukum, dalam mana Daerah yang bersang 
kutan tersangkut; 

b. ikur serta dalam penetapan atau pengesahan dari per 
hitungan yang berhubungan dengan kepentingan da 
erahnya yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana 
ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apa 
aila hal ini mcngenai perhitungan "anggaran Keuangan 
Daerah yang bersangkutan; 
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c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau 
menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menye 
lenggsrakan pekerjaan umum, pengangkutan atau ber 
laku sebagai rekanan (leveransir) guna kepentingan 
Daerah ; 

d. melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan 
baginva dalam hal-hal yang berhubungan langsung de 
ngan Daerah yang bersangkutan. 

Apabila kepentingan Daerah sangat memerlukan 
maka terhadap Iarangan-iarangan tersebut dalam pasal rni. 
Kepala Daerah semufakat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dapat memberikan pengecualian. 

Pasal 42 
Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota 

MPR/DPR dapat leluasa melakukan tugasnya sebagai 
anggota MPR{DPR dengan sebaik-barknva, dan rnendapat 
jaminan hukum sebagairnana mestinya. 

Pasal 43 

Musyawarah yang lebih bervifat konsultasi dengan 
Pimpinan Badan Perrnusyawaratan/Perwakilan dipandang 
perlu agar diperoleh pertimbangan yang seobyektif 
obyektifnya dan guna menghindari hal-hal yang bersifat 
subyektif dan sewenang-wenang. Karena Utusan Daerab 
dipilih oleh DPRD I, dan terutama berkedudukan sebagai 
Wakil Daerah, maka yang berhak untuk menggantikannya 
juga adalah pada DPRD I yang bersangkutan. 
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Pasal 44 
Karena pembentukan Daerah Tingkat Ill masill dalatn 

taraf pertumbuhan, maka ketentuan-ketentuan mengenai 
lembaga perwakilannya tidak dimasukkan dalam Undang 
undang ini, cukup jika prinsip-prinsip dan azas-az.as yang 
diatur di dalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedo 
man selanjutnya. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

C'ukup jelas. 

Pasal 4 7 

Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas 

fAMB,BAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INLJONES!A NOMOR 2915. 
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UNDANG - LTNDANG 
xo. 5 

T AHl''I 1975 

Tt.NTANG 

PERUBAHAN UNDAI,G-UNDANG NOMOR 16 
TAHU1' 1%9 



@ 
PRtSIOEN 

RtPUBLIK INDONESIA 

UNOANG-UNOANG REPUBL!K INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 1975 

TENT ANG 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR !6 

TAHUN 1969 

TENT ANG SUSUNAN DAN KE DU DU KAN MAJEL!S 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWA 

KILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH 

DtNGAN RAil MAT TU HAN YANG MAHAtSA 

PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Per 
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV I 
MPR/I 973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubfik 
Indonesia Nomor Vlll/MPR/1973 tentang Pemilihan 
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llmum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan 
terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rak 
yat. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah: 

Mengingat: 
1. Pasal l , Pasal 2 ayat (I) Pasal 5 ayat (I), Pasal 19 

aya t (I). dan Pasal 20 ayat (I) Undang-undang Dasar 
1945, 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Re 
publik Indonesia Nornor IV /MPR/1973 tentang Garis 
garis Besar Haluan Negara : 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor Vlll/MPR/1973 tentang Pemilihan 
Umurn: 

4. Undang-undng Nomor 16 Tahun 1969 tentangSusun 
an dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nemer 
59, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 2915); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 38, fambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037): 

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
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Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3041); 

7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai 
Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 
1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3062): 

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 
Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2914); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Peru 
bahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang 
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 
Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3063); 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menctapkan : 
UNDANG-UNDANG TENT ANG PERUBAHAN UN· 
DANG·UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TEN· 
TANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PER· 
WAKILAN P.AKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH. 
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Pasal I 

Ketentuan-ketentuan dalam Unang·undang Nomor 16 
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai ber 
ikut : 

I. Pada Pasal I ayat (3) huruf b, perkataan "tetapi 
tidak mendapat Wakil di DPR" dihapus, dan kata 
"satu" cliganti dengan perkataan "sekurang-kurang 
nya lima" serta perkataan "yang jumlah keseluruhan 
nya tidak melebihi sepuluh orang utusan" dihapus. 

2. Pada Pasal 1 ayat (4) huruf b. Pasal 10 ayat (4) 
huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a, kata "dan" 
pada perkataan "Pertahanan dan Keamanan" diha 
pus. 

3. Pada Pasal 2 ayat (I) huruf b ditambahkan keten 
tuan yang berbunyi "berpendidikan serendah-ren 
dahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang ber 
pengetahuan sederajat dan berpengalaman dibidang 
kemasyarakatan dan atau kenegaraan". 

4. Pada Pasal 10 ayat (4) huruf a. diantara kata "di 
tetapkan" dan kata "atas" ditambah dengan perka 
taan "dengan Keputusan Presiden", dan perkataan 
"dan diresmikan dengan Keputusan Presiden .. 
dihapus. 

5. Pada Pasal 13 ayat (3), perkataan "dan Pasal 5" 
dihapus. 
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S. Pada Pasal 17 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat 
(4) huruf a antara kata "ditetapkan ., dan kata "atas" 
ditambah dengan perkataan "dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden", dan 
perkataan "dan ctiresmikan dengan Keputusan Men 
teri Dalam Negeri" diganti dengan perkataan "atau 
Pejabat yang ditunjuknya". 

7. Pnda Pasal 27 ayat (l), bagian kalimat yang ber 
bunyi "dan diganti dengan calon berikutnya menu 
rut urutan yang tercantum dalam daftar calon or· 
ganisasi yang bersangkutan" diganti dengan "dan 
tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam Pa 
sal 4 ayat (2)". 

8. Pada Pasal 27 ayat (4), perkataan "Menteri Dalam 
Negeri" diganti dengan "Gubemur Kepala Daerah 
Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri ". 

9. Pada Pasal 39 ayat (1) huruf a pada akhir kalimat 
ditambah perkataan "kecuah dalam hal-hal tertentu 
yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah". 

10. Pada Pasal 40 huruf a tanda koma di antara kata 
"Daerah" dan kata "Wakil'' diganti dengan kata 
"atau ', dan perkataan "atau anggota Sadan Pe 
merintah Harian" dihapus. 

11. Pada Pasal 40 huruf c di antara perkataan "Sekre 
taris Daerah" dan "dan Pegawai" ditambah per 
kataan "Sckretaris Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah". 
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12. Pada Pasal 43 ketentuan ayat (2) diganti dengan ke 
tentuan yang herbunyi sebagai berikut: "Penggan 
tian seperti tersebut dalam ayat (1) ditentukan oleh 
organisasi/golongan yang bersangkutan herdasarkan 
nama-nama yang tercantum dalam daftar calon 
organisasi/golongan tersebut dan pelaksanaannya di 
atur dalam Peraturan Pemerintah". 

13. Pada BAB YI ditambahkan bagian 20a dengan judul 
sebagai berikut. 
"PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGO 
TAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWA 
KILAN RAKYAT". 

14. Pada BAB VI bagian 20a, ditambahkan pasal 43a 
yang berbunyi sebagai berikut : 

{1) "Sebelurn peresmian Keanggotaan Badan Per 
musyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah 
membentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas 
memeriksa surat-surat bukti diri untuk menen 
tukan penerimaan seorang terpilih/yang diang 
kat sebagai anggota Sadan permusyawaratan/ 
Perwakilan Rakyat. 

(2) Tatacara kerja Panitia Pemeriksaan seperti ter 
sebut dalam ayat {1) diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah''. 

15. Pada BAB VI, bagian 21 dengan judul : 
"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TING KAT III" dihapus. 
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16. Pasal 44 dihapus. 
17. Ketentuan pasal 45 diganti dengan ketentuan yang 

berbunyi sebagai berikut : 

"Semua Anggota Badan Permusyawaratan/Perwa 
kilan Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya 
pada hari Anggota Badan Permusyawaratan/Perwa 
kilan Rakyat yang baru diambil sumpah/janjinya". 

18. Ketentuan pasal 46 diganti dengan ketentuan yang 
berbunyi sebagai berikut : 
"Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang 
undang ini yang diperlukan untuk mengatur susunan 
dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dengan 
sebaik-baiknya. ditetapkan dengan Peraturan Pe 
merintah". 

Pasal II 

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, rnaka 
masa jabatan Keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD hasil 
Pemilihan Umum tahun 1971 disesuaikan waktunya de 
ngan memperbatikan penyelenggaraan Pemilihan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973. 

Pasal III 

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang 
Perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedu 
dukan MPR, DPR, dan DPRD". 
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Pasal IV 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di 
undangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. 
rnemerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indo 
nesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Nopember 1975. 

PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 
Jenderal TNI 

Diundangkan di 
Pada tanggal 

Jakarta 
24 Nopember 1975 

Menteri/Sekretans Negara 
Republtk Indonesia, 

ttd. 

SUDHARMONO, SH. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 T AHUN 1975 

TENTANG 

PERUBAHAN UNDANG-UNDA.'IG NOMOR 16 
TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDU 

DUKAN MAJE LIS PERMUSY AW ARAT AN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN !lAKYAT DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

I. PENJELASAN UMUM 

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susun 
an dan Kedudukan MPR. DPR. dan OPRD yang selan 
jutnya dalam Penjelasan ini disebut Undang-undang. 
pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan .\'1ajelis Per 
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV I 
MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan 
Umum serta didasarkan pula atas pengalaman pelaksanaan 
Undang-undang tcrscbut dalam PcrnHihan Umum rahun 
1971. Perubahan tersebut tidak bersrfat fundamenul yang 
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beraru tidak merubah Susunan dan Kedudukan MPR. 
DPR dan DPRD. 

Perubahan terse but sernata-mata untuk menyempuma 
kan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, Jan DPRD yang disesuaikan dengan keten 
tuan-ketentuan dalam bidang politik yang tercantum da 
lam Garis-garis Besar Haluan Negara terutama mengenai 
organisasi-organisasi sosral politik yang telah dapat menge 
lompokkan diri menjadr dua Par tat Politik dan sa tu 
Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. 
Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. 

Pasal 4 dan 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rak ya t Republik Indonesia Norn or VIII/MPR/1973 me 
nyebutkan dengan tegas. bahwa dalam susunan DPR dan 
MPR didudukkan Golongan Karya ABRl dan bukan 
ABRI. 

Golongan Karya ABRI duduk dalam Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat (MPR, DPR, DPRD I, 
dan DPRD 11) dengan pengangkatan seperti tersebut da 
lam Pasal I ayat (4) huruf b. Pasal 10 ayat (4) huruf a. 
Pasal 17 ayat (4) huruf a, dan Pasal 24 ayat (4) huruf a 
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969. 

Dalam Pasal-pasal itu disebutkan juga bahwa Golong 
an Karya bukan ABRI duduk dalam Badan Permusya 
waratan/Perwakilan Rakyat dengan pengangkatan. Go 
longan Karya bukan ABRI yang dapat mengajukan calon 
untuk anggota yang diangkat adalah yang mempunyai 
potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kene 
garaan. 
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Pengangkatan anggota dari Golongan Karya bukan 
.\BR! dilakukan oleh Presiden atas prakarsanya untuk 
keanggotaan MPR dan DPR dan untuk keanggotaan 
DPRD l dan DPRD ll dilakukan oleh Menteri Dalan 
Negeri atas nama Presiden dengan rnemperhatikan r 
kembangan k cadaan Orgarusasi Peserta Pemilihan L:,:11·,1 
dan Orgaru 1�1 lainnya. 

Perubahan-perubahan dalam Undang-undang te rsebu l 
antara lain meliputi 
a. Penggantr kata "satu" dalam Pasal I ayat (3) l.uru t 

b dimaksudkan untuk membenkan jaminan hak 
hidup dalam MPR kepada orgamsasr yang tkut Pemi 
lihan Umum tetapr tidak memperoleh kursi di DPR. 

b. Penambahan syarat pendidikan bagi anggota dtmak 
sudkan hahwa di samping dapat berbahasa Indonesia 
dengan baik. cakap menulis dan membaca huruf la· 
tin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan yakni 
berpendidikan Sekolah Lan ju tan Pertama a tau ) ang 
berpengetahuan sederaja t serta perlu dilengkapi de 
ngan syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan dan 
atau kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi 
anggota Badan Pennusyawaratan/Perwakllan Rakyat 
Untuk Daerah lrian Jaya diatur tersendiri berdasar 
kan atas perkembangan keadaan di daerah yang her 
sangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-undang ini. 
Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi 
keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter 
umum Pemerintah. 
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c. Penghapusan ketentuan mengenai "Dewan Perwa 
kilan Rakyat Daerah Tingkat Ill" dilakukan mengingat 
bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tidak 
terdapat ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rak 
yat Daerah Tingkat Ill. Namun bagi pembentukan 
Hadan Perwakilan Rakyat yang diperlukan dalam pem 
bentukan daerah sebagai kelanjutan dari usaha per 
kembangan dan pengembangan otonomi yang dimak 
sud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas 
dalam Undang-undang ini. 
Penghapusan perkataan "Anggota Badan Pemerin 
tah Harian" dan penambahan perkataan "Sekreta 
ris DPRD" d.imaksudkan untuk menyesuaikan dengan 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut. 

d. Pembentukan Panitia-panitia Pemeriksaan oleh Peme 
rintah untuk keanggotaan MPR, DPR, DPRD L dan 
DPRD II, merupakan tambahan ketentuan. 

e. Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan or 
ganik bagi Pegawai Negeri Sipil yang rnenjadi Ang 
gota DPRD I a tau DPRD II adalah wajar , 
Narnun demikian mengingat bahwa untuk seorang 
Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tenaga ahli 
pembebasan dari jabatan organiknya itu banyak 
menghadapi kesulitan fungsionil terutama dalam 
melaksanakan pembangunan, maka dalam hal-hal 
tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah 
dengan catatan bahwa perangkapan jabatan dengan 
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keanggotaan DPRD I ataupun OPRD II tidak merugi 
kan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang bersangkut 
an. 

f. Dalam penggantian antar waktu Anggota Badan 
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat oleh organisasi 
golongan dapat atau tidak mcmpergunakan nomor 
urut daftar calon tetap. 

g Dengan tersusunnya keanggotaan baru Badan Permu 
syawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu diatur saat per· 
alihan pada waktu anggota-anggota yang lama ber 
akhir keanggotaannya dan anggota-anggota yang baru 
mular dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Anggota-anggota yang lama pada saat yang ditentu 
kan itu dinyatakan berakhir keanggotaannya secara 
bersama-sama dalam arti keseluruhan tanpa pengecu 
alian dan anggota-anggota yang baru diambil sum 
pah/janji secara bersama-sama pada waktu upacara pe 
lantikan yang menandai tersusunnya secara baru ke 
anggotaan Badan yang bersangkutan. 

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini apa 
bila ada ketentuan/perkataan dari Undang-undang yang 
dinyatakan hapus. maka ketentuan/perkataan tersebut 
dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila 
dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telaa 
berubah dengan perkembangan peraturan perundang 
undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan 
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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II. PENJl:.LASAN PASAL DI:.Ml PASAL. 

Pasal I 

Angka 16 lihat Penjelasan Umum hurufc. 

Angka-angka lain cukup jelas. 

Pasal II 
Cukup jelas. 

Pasal Ill 
Cukup jelas. 

Pasal IV 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN-NE<:,ARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3064. 
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PASAL-PASAL 
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 

TAHUN 1969 

SETELAH DIUBAH DENGAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 
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PASAL-PASAL 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 
SETELAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 

BAB 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

I. SUSUNAN 

Pasal 1 
(l) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya dise 

but dengan singkatan MPR. terdiri atas Anggora 
Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan 
utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan 
Karya. 

(2) Jumlah Anggota MPR adalah dua kah lipat jumlah 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(3) Anggota tambahan MPR terctiri dari : 
a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam Pasal 8; 
b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya 

ditetapkan berdasarkan imbangan hasil Pemilih 
an Urnum; Organisasi Golongan Politik/Karya 
yang ikut Pemilihan Umum, dijamin sekurang 
kurangnya lima utusan di MPR; 
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c, Utusan Golongan Karya Angkatan Betsenjata dan 
Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang 
ditetapkan berdasarkan pengangkatan. 

(4) Jumlah Anggota ti.1PR yang diangkat ditetapkan se 
banyak sepertiga dan seluruh Anggota MPR dan ter 
diri '. 
a. Anggota DPR yang diangkat seperti tersebut 

dalam Pasal 10 ayat (4): 
b. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya 

Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam 
ayat (3) huruf c yang pengangkatannya ditetap 
kan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri 
Pertahanan Keamanan{Panglima Angkatan Ber 
senjata ; 

c. Anggota tambahan MPR dari Golongan Karya 
bukan Angkatan Bersenjata seperti tersebut da 
lam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden 
baik atas usul organisasi yang bersangkutan 
maupun atas prakarsa Presiden. 

(5) Jumlah Utusan Golongan Karya ARRI dan Golongan 
Katya bukan ARRI yang dimaksud dalam avat (4) 
huruf b dan c ditetapkan oleh Presiden. 

2. KEANGGOTAAN 

Pasal 2 

(1) Untuk dapat menjadi Anggota MPR harus dipenuhi 
syarat sebagai berikut : 
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a. warganegara Republik Indonesia yang telah 
berusia 21 tehun serta bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Mahaesa; 

b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis 
dan membaca huruf la Un serta berpendidikan �e 
rendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertarna 
arau yang berpengetahuan sederajat dan berpe 
ngalaman di bidang kemasyarakatan dan atau ke 
negaraan; 

c. setia kepada Pancasila sebagar Dasar dan ldeologi 
Negara. kepada Undang-undang Dcsar 1945 dan 
kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 
untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat: 

d. bukan bekas anggota orgarusasr terlarang Partar 
Komunis Indonesia, termasuk organisasr massa 
nya atau bukan seseorang yang terlibat langsung 
ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra 
Revclusi G 30 S/PKI" atau orgamsasi terlarang 
lainnya: 

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah 
lagi; 

f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau ku 
rungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 
tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana 
yang dikenakan ancaman hukuman sekurang 
kurangnya 5 tahun; 

g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan 
nya. 



( 2) Anggota MPR harus bertempat tinggal di dalam wila 
yah Republik Indonesia. 

13) Keanggotaan MPR diresrmkan dengan Kepurusan 
Presiden. 

Pasal 3 
M.isa jahatan keanggotaan MPR adalah lirna tahun, 

mereka berhenti bersarna-sama setelah masa keanggoraan 
n ya berakhir. 

Pasal 4 
(I) Anggota �tPR berhenti antar waktu sebagai anggota 

karena : 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendm secara tertulis kepada 

Punpinan MPR: 
c bertempat unggal di luar wilayah Negara Repu 

bhk lndonesra: 
d. herhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat: 
e. udak memeriuhl lagi syarat-syarat tersebut dalam 

Pasal 2 aya t (I) berdasarkan keterangan yang ber 
wajib; 

f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Ang 
gota MPR dengan keputusan MPR; 

g. diganti menurut Pasal 43; 
h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut 

Hab V. 
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, 
(2) Anggota-anggota yang berhenti an tar waktu menurut 

ayat (1) rempatnya diisi oleh : 
a. calon dari organisasi yang bersangkutan; 
b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisa 

si yang bersangkutan maupun atas prakarsa Peja 
bat itu. 

(3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota 
lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota 
yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jahat 
annya. 

(4) Pemberhentian anggota karena tiduk memenuhi 
lagi syarat Pasal 2 ayat (I) hurufc, d, fdan karena 
alasan terse but dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f adalah 
pemberhentian tidak dengan honnat. 

Pasal 5 
Pemberhentian Anggota MPR diresmikan dengan 

Keputusan Presiden. 

Pasal 6 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR ber 

sama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agama 
nya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung da 
lam rapat paripurna terbuka MPR. 

(2) Ketua MPR atau anggota Pimpinan lainnya meng 
ambil sumpah/janji Anggota MPR yang belum diam 
bil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung 
menurut ayat ( 1 ). 
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Pasal 7 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam Pasal 6 adalah 

sebagai berikut : 

"Saya bersumpah {menerangkan dengan sungguh 
sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/ · 
Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat Iangsung 
atau tidak Iangsung dengan nama atau dalih apapun ti 
dak rnemberikan atau menjanjikan ataupun akan membe 
rikan sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melaku 
kan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini. ti 
ada sekali-kali akan menerima Ianssung atau tidak langsung 
dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung unggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasi 
la sebagai Dasar dan ldeologi Negara, Undang-undang Da 
sar I 945, dan segala Undang-undang serta peraturan-pe 
raturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, 
bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga rnemajukan ke 
sejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia 
pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia': 

3. UTUSAN DAERAH 

Pasal 8 
(1) Jumlah Anggota tambahan MPR yang berkedudukan 

sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya 
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empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang 
untuk tiap-tiap daerah tingkat I, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari 

satu juta orang mendapat empat orang utusan: 
b. Daerah Ttngkat I yang berpenduduk satu juta 

sampai lirna juta orang mendapat lima orang 
utusan; 

c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta 
sampai sepuluh juta orang mendapat enam orang 
utusan: · 

d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh ju 
ta ke atas rnendapat tujuh orang utusan. 

(2) Utusan Daerah termasuk Gubemur/Kepala Daerah 
dipilih oleh Vewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tingkat I. 

(3) Pelaks.anaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) di 
atur dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Perhirungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis 
Permusyawaratan Rakyat seperti termaktub dalam 
ayat (I), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir de 
ngan memperhatikan perkembangan pada seat di 
langsungkannya Pemilihan Umum. 

4. PIMPINAN MPR 

Pasal 9 

O) Pirnpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan bebe- 

220 



rapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di an 
tara Aogacta MPR. 

(2) Cara pemilihan anggota Pimpinan MPR diatur 
dalam Peraturan Tata-tertib MPR yang dibuat oleh 
MPR sendiri. 

(3) Selama Pimpinan MPR belum dttetapkan, musyawa 
rah-musyawarahnya untuk sernentara waktu dipim 
pin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu 
oleh anggota yang terrnuda usianya. 

BAB II 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

5. SUSUNAN 

Pasal 10 
(I) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut de· 

ngan singkatan DPR terdiri dari anggota-anggota: 
a. Golongan Poli tik; 
b. Golongan Karya. 

(2) Pengisian keanggotaan DPR dilakukan dengan cara 
Pemilihan Umum dan pengangkatan. 

(3) Jumlah Anggota DPR ditctapkan sebanyak 460 (em 
patratus enam puluh) orang, terdiri atas 360 (tiga 
ratus enam puluh) orang dipilih dalam Pemilihan 
Urn um dan 100 (scratus) orang diangkat. 
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'i4) Anggota lJPR yang diangkat dalam jumlah seperti 
terse but dalam ayat (3), terdiri dari : 
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang peng· 

angkatannya ditetapkan dengan Keputusan Pre· 
siden atas usu! Menteri Pertahanan Keamanan/ 
Panglima Angkatan Bersenjata ; 

b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata di· 
angkat oleh Presiden baik atas usu! organisasi 
yang bersangkutan maupun etas prakarsa Presi 
den. 

(5) Jumlah ang:gota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
dtt etap kan oleh Presiden. 

6. HANGGOTAAN 

Pasal II 
( l) Lntuk dapat menjadi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam Pasal 
2 ayat (1 ). 

( 2) Anggota DPR harus bertempat tinggal di dalam wi 
layah Negara Republik Indonesia. 

(3) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 12. 
Masa keanggotaan DPR adalah Iima tahun, mereka 
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berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya 
berakhir. 

Pasal 13 
( 1) Seorang Anggota DPR berhen ti an tar waktu sebagai 

anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (I) dan tempatnya diisi menurut cara 
yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)- 

(2) Anggota yang menggantikan an tar waktu anggota la 
ma. berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang 
digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan. 

(3) Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) 
berlaku juga bagi Anggota ( DPR). 

(4) Pemberhentian Anggota DPR diresmikan dengan Ke 
putusan Presiden. 

Pasal 14 
(I) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR be r 

sama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agama 
nya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung 
dalam rapat paripurna terbuka DPR. 

(2) Ketua DPR a tau Anggota Pimpinan lainnya mengam 
bil sumpah/janji Anggota DPR yang belum diambil 
sumpah/janjinya oleh Kctua Mahkamah Agung me 
nurut ayat (I). 

Pasal 15 

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 .rdnlah 
sebagai berikut - 
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"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sung 
guh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua{Wakil Ke 
tua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak lang 
sung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan 
atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu 
kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melaku 
kan atau tidak rnelakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerirna langsung atau tidak 
langsung dari siapapun juga sesuatu janji a tau pemberian. 

Sara bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa men 
junjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya 
akan taat dan akan mempertahankan Pancasi!a sebagai 
Dasar dan ldeologi Negara, Undang-undang Dasar I 945 
dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan 
lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa 
-aya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejah 
teraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepa 
da Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

7. PIMPINAN DPR 

Pasal 16 
(I) Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan bebera 

pa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara 
Anggota DPR. 

(2) Cara pemilihan Pirnpinan DPR diatur dalam Peratur 
an Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang 
dibuat oleh DPR sendiri. 
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(3) Selama Pimplnan DPR belum ditetapkan, musyawa 
rah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipim 
pin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu 
oleh anggota yang tennuda usianya. 

BAB III 

DEWA"I PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TINGKAT I 

8. SUSUNAN 

Pasal 17 
( l) Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Tingkat I, selanjut 

nya disebut dengan singkatan DPRD I, terdiri atas 
anggota : 

a. Golongan Politik; 
b. Golongan Karya. 

(2) Pengisian keanggotaan DPRD I dilakukarrdengan ca· 
ra Pemilihan Umum dan pengangkatan. 

(3) Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-ku 
rangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 
75 (tujuh puluh lima) orang anggota. 

(4) Jumlah Anggota DPRD I yang dianekat ditetap 
kan sebanyak sepcrlima dari seluruh Anggota 
DPRD 1 dan terdiri dari : 
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang 
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pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden atas 
usul Menteri Pertahanan Kemanan/Panglima 
Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuk 
nya ; 

b. Golongan Katya bukan Angkatan Bersenjata di 
angkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nems 
Presiden, baik atas usul Organisasi yang bersang 
kuran maupun atas prakarsa Menteri Dalam 
Negeri. 

(5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ABRI yang dimaksud da}am ayat (4) 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden. 

(6) Anggota DPRD I mewakili Rakyat di dalam wilayah 
tingkat I yang bersangkutan. 

9. KEANGGOT AAN 

Pasal 18. 
( l) IJntuk dapat menjadi Anggota DPRD I harus dipe 

nuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2 ayat (1). 
(2) Ang.gota DPRD I harus berternpat tinggal di dalam 

wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 
(3) Keanggotaan DPRD I diresmikan dengan Keputusan 

M<!rrteri Dal.am Negerl stss nama Presiden. 
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Paa! 19. 
Masa keanggotaan DPRD I adalah Hrna tahun. mere 

ka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya 
berakhir. 

Pasal 20 
(I) Seorang Anggota DPRD I berhenti antar wakru 

sebegai anggota karena sebab-sebab seperti ditentu 
kan dalam Pasal 4 ayat (]) dan tempatnya diisi 
menurut cara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang meng:gantikan antar waktu anggota 
lama, berhenti sebagai anggota pada saat angg:ota 
yang d.igantikan itu seharusnya meletakkan jabat 
annya. 

(3) Ketentuan tersebut dalam Pasal 4 aya t (4) berlaku 
juga bagi Anggota DPRD I. 

(4) Pemberhentian Anggota DPRD I diresmlkan de 
ngan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden. 

Pasal 21 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD I 
bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agarnanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan 
atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat 
paripurna terbuka DPRD I. 

(2) Ketua DPRD l atau anggota Pimpinan lainnya 
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mengambil sumpah/janji Anggota DPRD I yang 
belum diambil sumpah/janiinya oleh Kepala Penga 
dilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut 
ayat (I). 

Pasal 22 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam Pasal 21 adalah 

sebagai berikut · 

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sung 
guh) bahwa saya, untuk rneniadi anggota (Ketua/Wakil 
Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I lang 
sung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun 
tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan mem 
berikan sesuatu kepada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk rnelaku 
kan atau tidak melakukan sesuaru dalam jabatan nu, 
tiad.a sekali-kali akan menenma langsung atau tak langsung 
dari siapapun juga sua tu janji a tau pemberian. 

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggr Amanat Penderitaan Rakyat 
bahwa saya akan taat dan akan rnernpertahankan Pancasi 
la sebagai dasar dan ldeologi Negara, Undang-undanz 
Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan 
peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indone 
sia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga mernajukan 
kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan se 
tia kepada Nusa. Bangsa dan Negara Republik Indonesia" 
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I 0. PIMPINAN DPRD 

Paw 23 
(1) Pimpinan DPRD I terdiri atas seorang Ketua dan 

beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan 
di antara Anggota-anggota DPRD L 

(2) Cara pemilihan Anggota Pimpinan DPRD I diatur 
dalam Peraturan Tata-Ter tib DPRD I yang dibuat 
oleh DPRD I sendiri. 

(3) Selama Pimpinan DPRD I belum drtetapkan musyawa· 
rah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin 
oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh 
anggota yang terrnuda usianya. 

BAB IV 

IJFWAN PERWAKILAN RAKYAI DAtRAH 
TINGKAT JI 

I I. SUSUNAN 

Paw 24 
( 1) Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah 1 ingkat II selan 

jutnya disebu t dengan singkatan DPRD II terdiri 
dan anggota-anggota 

a. Golongan Pohtik ; 
b. Golongan Karyu: 
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(2) Pengisian keanggotaan DPRD II dilakukan dengan 
cara Pemilihan Umum dan pengangkatan. 

(3) Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang 
kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-ba 
nyaknya 40 (empat puluh) orang. 

(4) Jumlah Anggota DPRD II yang diangka t ditetapkan 
sebanyak sepertima dart seluruh Anggota DPRD II 
dan terdiri dari : 
a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang peng 
angkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri atas nama Presiden atas usul Menteri 
Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata a tau Pejabat yang ditunjuknya; 
b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata 
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Pre 
siden baik atas usu! organisasi yang bersangkutan 
maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri. 

(5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golong 
an Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden. 

(6) Anggota DPRD II mewakili Rakyat di dalam wila 
yah Daerah Tingkat ll yang bersangkutan. 

12. KEANGGOT AAN 

Pasal 25 
(1) Untuk dapat menjadi anggota DPRD II harus dipe- 
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nuhi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 2 ayat 
(]) 

(2) Anggota DPRD II harus bertempat tinggal di dalam 
wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

(3} Keanggotaan DPRD II diresmikan dengan Keputus 
an Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atas nama 
Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 26 
Masa keanggotaan DPRD II adalah lima tahun, 

mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaan 
nya berakhir. 

Pasal 27 
(1) Seorang Anggota DPRD II berhenti antar waktu 

sebagai anggota, karena sebab-sebab seperti di· 
tentukan pada Pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi 
menurut cara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota 
lama berhenti sebagal anggota pada saat anggota 
yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabat 
annya. 

(3) Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (4) 
berlaku juga untuk Anggota DPRD II. 

(4) Pemberhentian Anggota DPRD II diresmikan dengan 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas 
nama Menteri Dalam Negeri. 
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Pasal 28 
(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD II 

bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut 
agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan 
Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam ra 
pat paripuma terbuka DPRD II. 

(2) Ketua DPRD II atau Anggota Pimpinait lainnya 
mengambil sumpah/ianji Anggota DPRD II yang 
belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pe 
ngadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung 
menurut ayat (1). 

Pasal 29 
Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam Pasal 28 adalah 

sebagai berikut : 

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sung 
guh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil 
Ketua) Dewan Perwaktlan Rakyat Daerah Tingkat II 
langsung atau ndak langsung dengan nama .atau dalih 
apapun tiada memberikan atau menjaniikan sesuatu ke 
pada siapapun juga. 

Saya bersumpah (berjanjn, bahwa saya untuk melaku 
kan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, 
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak lang 
sung dan stapapun juga sesuatu janji a tau pemberian. 

Saya bersurnpah (berjanji), bahwa saya senantiasa 
akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, 
bahwa snya akan taat dan akan mempertahankan Panca- 
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sila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang 
Dasar l 945 dan segala Unda.ng-undang serta Peraturan 
peraturan Iain yang berlaku bagi Negara Republik Indone 
sia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan 
kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan Se· 
tia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia". 

13. PIMPINAN DPRD II 

Pasal 30 
(I) Pimpinan DPRD II terdiri dari seorang Ketua dan be 

beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara 
Anggota DPRD II. 

(2) Cara pemilihan Anggota Pimpinen DPRO II diatur 
dalam Peraturan Tata-tertib DPRD Il yang dibuat 
oleh DPRD II sendiri. 

(3) Selama Pimpinan DPRD II belum ditetapkan, 
musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu 
dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan di 
bantu oleh anggota yang tennuda usianya. 
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BA 8 V 

KEDUDUKAN MAJE LIS PERMUSYAWARATAN/ 
PERWAKILAN RAKYAT 

14, HAK -HAK BADAN PERMUSYAWARATAN/ 
PERWAKILAN RAKYAT 

Pasal 3 I 
Untuk dapat melaksanakan fungsinya. MPR mempu 

nyai hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang 
Dasar 1945. 

Pasal 32 
( l) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 

dimaksud Undang-undang Dasar 1945 DPR mempu 
nyai hak : 
a. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Ang- 

gota: 
b. meminta keterangan (interpelasi): 
c. mengadakan penyelidikan (angket); 
d. mengadakan perubahan (arnandemen); 
e. mengajukan pemyataan pendapat; 
f. mengajukan/menganjurkan seseorang jika diten 

tukan oleh sesuatu perundang-undangan. 
(2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan 

Undang-undang. 
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Pasal 33 
Untuk dapat melaksanakan fungsmya DPRD mem 

punyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersen 
diri. 

15. h.FKi-',BALAN ANGGO'A-ANGGOTA BADA:-.i 
Pl'R\IUSYAWARHAN/PcRWAKILAN RAK�AT 

Pasal 34 
Anggota-anggota Badan Permusya waratan/Perwakiian 

Rakyat ;tdak dapat dituntut di muka Pengadilan karena 
pernyataan-pemyataan yang dikemukakan dalam rapat 
Jadan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. baik ter 
buka maupun rertutup yang drajukannya secara hsan 
maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Perrnusyawa 
ratan/Perwakllan Rakyat atau kepada Pemerintah, ke 
cuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati 
dalam rapat rertutup untuk drrahasiakan atau hal-hal 
yang dimaksud oieh ketentuan-ketentuan mengenai 
pengumuman tabasia Negara dalam Huku Kedua Bab 1 
KUHP. 

16. KlOllDLJKAN PROTOKOLER/KEUANGAN 

Pasal 35 
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/ 

Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat di· 
atur oleh badan masmg-masing tersebut bersama-sama 
dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. 
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PasaJ 36 

' 
Agar MPR/DPR dapat melaksanakan tugas dan wewe 

nangnya sesuai dengan sifat dan martabat MPRJDPR 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disedta 
kan bagian anggaran tersendiri. 

17. PERATURAN TATA-TERTIB 

Pasal 37 
Petaturan Tata-Tertib dari masing-rnasing Badan 

Permusyawaratan(Perwakilan Rakyat dtatur sendiri oleh 
masing-rnasing badan tersebut. 

18. RANGKAPAN JABATAN 

Pasal 38 
( 1} Keanggotaan UPR tidak dapat dirangkap dengan 

jabatan Presiden. Wakil Presiden, Menteri, Jaksa 
Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahk.a 
mah Agung. Kerua dan Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan 
Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin di 
rangkap yang diatur dalam peraturan pcrundang 
undangan. 

(!) Pimpinan MPR tidak dapar dirangkap dengan ja 
batan-jabatan tersebut dalam ayat (I) 

(3) Keanggotaan DPR tidak boleh dirangkap dengan [a- 
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batan Keanggotaan DPRD I dan II dan ketentuan 
ini berlaku sebaliknya. 

Pasal 39 
(1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi 

anggota Y:adan Permusyawaratan/Perwakilan 
Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari 
jabatan organiknya selama menjadi Anggota 
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu 
tanpa menghilangkan statusnya sebagai Pegawar 
Negeri Sipil. kecuali dalam hal-hal tertentu yang 
akan diatur dalam Peraturan Pemerintah; 

b. Ketentuan mengcnai pembebasan sementara 
dari jabatan organik bagi Anggota Angkatan 
Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Pen, a 
kilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan Ke 
amanan/Pan_glima Angkatan Bersenjata. 

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan 
untuk kcanggotaan sesuatu Badan Permusyawa 
ratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk semen 
tara dari jabatan organik selama masa pcncalonan; 
setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan ter 
sebut dalarn ayat ( 1 )a. 

Pasal 40 
Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam Pasal 38, 

kcanggotaan DPRD tidak boleh dirangkap dengan: 
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a. Jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah 
dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang 
lain; 

b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Dae.rah dari Daerah yan� lain; 

c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai yang 
bertanggung jawab tentang Keuangan pada Daerah 
yang bersangku tan. 

Pua! 41 
Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan ter 

tentu yang dietur dalam peraturan perundang-undangan. 

19. TINDAKAN KEPOLISIAN 

Pua! 42 
Bagi Anggota·anggota Bad.an Permusyawaratan/Per 

waJdlan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri me· 
ngenai panggilan, permintaan keterangan berhubung 
dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan. 
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BAB VI 
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 

20. HAK MENGGANTI 

Pa11l 43 
(1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam 

Undang-undang ini berhak mengganti Wakil-wakil· 
nya dalam Sadan Pennusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat dengan lcbih dahulu bermusyawarah dengan 
Pimpinan Sadan Permusyawaratan/Perwakilan Rak 
yat yang benangkutan. 

(2) Pengpntian seperti tcnebut dalam ayat (1) diten 
tukan olch Organisasi/Golongan yang benang 
kutan berdasarkan nama-nama yang tercantum da 
lam daftar calon Organisasi/Golongan tersebut 
dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Peme 
rintah. 

(3) Hak pengganti Utusan Oaerah dalam MPR, ada pada 
DPRD I yang bersangkutan. 

20a. PANl1IA PEMERIKSAAN UNTUK 
KEANGGOTAAN SADAN PERMU· 

SYAWARATAN/PERWAKILAN 
RAKYAT 

Pull 43a 
(1) Sebelum peresmian Keanggotaan Badan Permu- 
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syawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah mem 
bentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas me· 
meriksa surat·surat bukti diri untuk menentukan 
penerimaan seorang terpilih/yang diangkat sebagai 
Anggota Hadan Permusyawaratan/Perwakilan Rak· 
yat. 

(7) Tatacara kerja Panitia Perneriksaan seperti tersebut 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah. 

21. (Dihapuskan menurut Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1975) 

Pa,al 44 
(Dihapuskan menurut Undang·undang Nomor 5 Tahun 
1975) 

BAB Vll 
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 45 
Semua Anggota Badan Permusaywaratan/Perwakilan 

Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya pada hari 
Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 
yang baru diambil sumpah/janjinya. 

Pwl 46 
Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang· 
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Undang ini yang diperlukan untuk mengatur Susunan 
dan Kcdudukan MPR, DPR dan DPRD dcngan sebaik 
baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pcmerintah. 

Paw 47 
Segala pcraturan perundang-undangan yang berten 

tangan dcngan Undang-undang ini dinyatakan tidak 
bcrlaku. 

Pasal 48 
Undang·undang ini dapat disebut "Undang-undang 

tentang Susunan dan Kcdudukan MPR, DPR dan DPRD". 
dan mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya 
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 
dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Re 
publik Indonesia. 

Disusun di 
Pada tanggal 

Jakarta 
20 Desember 1975 

LEMBAGA PEMIL!HAN UMUM 
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PRFSJDEN REPUJlLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 1970 

TENT ANG 
TATA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TER 
HADAP ANGGOTA-ANGGOT A/PIM PIN AN MA 
JE LIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMEN 
TARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
a. bahwa dalam rangka menjamin martabat Ma 

jelis Permusy awaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, per 
lu diadakan ketentuan tentang Tata-cara Tin 
dakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/ 
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong : 

b. bahwa Undang-undang Nornor 75 tahun 1954 
tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-undang 
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Nomor 5 Prps. Tahun 1961 tentang Segi 
segi Protokoler dalam Tindakan Kepolisian 
terhadap Anggota Pimpinan Majelis Permusya 
waratan Rakyat Sernentara tidak sesuai lagi 
dengan keadaan, sehingga perlu d icabut. 

Mengingat : 
1. Pasal 5 ayat (I) dan pasal 20 ayat (1) Undang 

undang Dasar 1945 ; 
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1950 (Lem 

baran Negara Tahun 1950 Nornor 52) jo. 
Undang-undang Nomor 1 Drt. 1958 (Lernba 
ran Negara Tahun 1958 Nomor 1. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1493) ; 

3. Undang-undang Nomor l O tahun 1966 (Lem 
baran Negara Tahun 1966 Nomor 38, Tam 
bahan Lembaran Negara Nomor 2813) ; 

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 (Lem bar 
an Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2900). 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong-Royong. 

MEMUTUSKAN 

Mencabut : 
Undang-undang Nomor 75 tahun 1954 ten- 
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tang Acara Pidana Khusus unruk Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1954 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
737) dan Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 
1961 tentang Segi-segi Protokoler dalarn Tindak 
an Kepolisian terhadap Anggota Pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (Lembaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 109). 

Menetapkan : 
UNDANG-UNDANG TENTANG TATA-CA 

RA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANG 
GOT A-ANGGOTA/PIMPINAN MAJELIS PER - 
MUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA 
DAN DEW A:sl PERWAKILAN RAKYAT GOTO NG 
ROYONG. 

Pasal 
(1 ). Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian 

dalam Undang-undang ini ialah 
a. pernanggilan sehubungan dengan tindak 

pidana, 
b. meminta keterangan tentang tindak pi- 

dana, 
c. penangkapan, 
d. penahanan, 
e. penggeledahan, 
f. penyitaan. 
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(2). Tindakan terse but pada ayat ( 1) huruf-huruf 
a dan b pasal in i, adalah tindakan kepolisian 
sehubungan dengan terjadinya tindak pidana 
kejahatan dan pelanggaran ; 

(3). Tindakan terse but pada ayat (]) huruf 
huruf c, d. e, dan f pasal ini , adalah 
tindakan kepolisian sehubungan dengan ter 
jadinya tindak pidana kejahatan. 

Pasal 2 
Kecuali dalarn hal-hal tersebut dalarn pasal 

4 ayat (I) Undang-undang ini, terhadap seorang 
Anggota dan/atau Pimpinan Majelis Permusyawa 
ratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong tidak boleh dilakukan 
tindakan kepolisian tersebut dalarn pasal 1 Un 
dang-undang ini pada waktu sedang melakukan 
kegiatan yang berhubungan dengan tugas kewajib 
an dan kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan 
Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 

Pasal 3 
Kecuali dalam hal yang tersebut dalam 

pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang ini, 
tindakan kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di- 
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lakukan atas perse tujuan Presiden, dengan ke 
tentuan ; 
a. Terhadap Anggotaf Pim pin an Majelis Permu 

syawaratan Rakv-tt Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rak> .rt Gotong Royong dari 
kalangan sipil pelaksanaannya dilakukan atas 
perin tah J aksa Agung. 

b. Terhadap Anggotaf Pim pin an Majelis Permu 
syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari ka 
langan Angkatan Bersenjata Republik Indo 
nesia pelaksanaannya dilakukan atas perintah 
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima 
Angkatan Bersenjata. 

Pasal 4 
(1) Hal-ha! yang dikecualikan terhadap pasal 

2 Undang-undang ini adalah : 
a. tertangkap tangan melakukan sesuatu 

tindak pidana, 
b. dituduh telah melakukan tindak-pidana 

kejahatan yang diancam dengan hukum 
an mati, 

c. dituduh telah melakukan tindak-pidana 
kejahatan yang termaktub dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Buku Ke 
dua Titel 1 ; 

(2) Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut 
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dalarn ayat (1) huruf a pasal ini selambat 
larnbatnya dalarn waktu dua kali dua puluh 
empat jam harus dilaporkan ke pada J aksa 
Agung, atau kepada Menteri Pertahanan 
dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata. 

Pasal 5 
Pelaksanaan tindakan kepolisian terse but 

pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang ini diberi 
tahukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong oleh Jaksa Agung, atau oleh Menteri 
Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Ber 
senjata dan dilaporkan kepada Prcsidcn selambat 
lambatnya dalam waktu dua kali duapuluh ernpat 
jam. 

Pasal 6 
( 1) Pelaksanaan tindakan kepolisian dalam Un 

dang-undang ini hanya dapat dilakukan oleh 
petugas-petugas negara yang ditunjuk oleh 
Jaksa Agung, atau oleh Menteri Pertahanan 
dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata yang diatur dalam peraturan perundang 
an. 

(2) Petugas-r e tugax pclaksanaan tindakan k epo 
lisian terse bu t dalam pasal 6 Undang-undang 
ini ditunjuk dari petugas-petugas Negara 
yang terprlih. 
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Pasal 7 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari 
diundangkan. 
Agar supaya se tiap orang dapat mengetahui 

nya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatan dalarn Lembaran Negara 
Republik Indonesia, 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Nopember 1970 

PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 

SOEHARTO ---------- 
JENDERAL TN! 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Nopember 1970 

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

t.t.d. 
_ __A__!,_,L11__s_!_!L!L__ 
MAYOR JENDERAL T.N.I. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1970 NOMOR 73. 
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PENJELASAN 
AT AS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 1970_ 

TENT ANG 
TATA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TER 
HADAP ANGGOTA-ANGGOTA/PIMPINAN MA 
JELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMEN 
TARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

GOTONG ROYONG 

A. PENJELASAN UMUM. 
Pasal 21 Undang-undang Nomor 10 tahun 
1966 yaitu Undang-undang tentang Kedu 
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
rnentara dan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong menjelang Pemilihan Umum, 
menyebutkan bahwa bagi Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
diadakan peraturan khusus mengenai pe 
nangkapan, penahanan, penggeledahan, pe 
nyitaan dan penuntutan. 
Dalam pada itu Undang-undang Dasar 1945 
tidak mengenal apa yang disebut forum 
privilegiatum, sehingga apa yang diatur di 
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dalam Undang-undang ini hanyalah mengenai 
ta ta-cara tindakan kepolisian tersebut yang 
c!imasukkan pula kedalamnya mengenai 
pemanggilan sehubungan dengan tindak pi 
dana dan meminta keterangan tentang tindak 
pidana, tanpa menyampingkan hukum acara 
yang berlaku. 
Pengaturan ini diadakan guna menjamin dan 
menjaga martabat Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong didalam Negara 
Hukum Republik Indonesia yang demokratis, 
dimana para Anggotanya yang mewakili 
Rakyat Indonesia itu dapat menunaikan 
kewajibannya, sehingga terhalangnya peker 
jaan Lembaga-lembaga Negara tersebut dapat 
dihindarkan. Berhubung dengan itulah di 
perlukan suatu peraturan yang khusus untuk 
para Anggota/Pimpinz.n Majelis Perrnusya - 
waratan Rakyat Sementara dan Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong mengenai 
tata-cara tindakan kepolisian tersebut. 
Pengaturan yang seru pa se belum ini telah 
ada, yaitu didalam Undang-undang Nomor 
75 tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus 
untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Undang-undang Nomor 5 Prps. tahun 
1961 tentang segi-segi Protokoler dalam 
Tindakan Kepolisian terhadap Anggota Pim- 



pinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara, 
Dengan alasan bahwa Undang-undang Nomor 
75 tahun 1954 didasarkan alas Undang 
undang Dasar Sernentara yang sekarang tidak 
berlaku lagi disamping peraturan tersebut 
han ya berlaku bagi Anggota Dewan Per 
wakilan Rakyat saja dan Undang-undang 
Nomor 5 Prps. tahun 1961 berlaku bagi 
anggota Pimpinan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara saja, sedangkan menurut 
Undang-undang Dasar I 945 Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat adalah juga menjadi Ang 
gota Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka 
kini Undang-undang tersebut diatas sudah 
tidak sesuai Iagi dan oleh karena itu harus 
dicabut. 
Sementara itu untuk masa sekarang adalah 
kurang bijaksana untuk melepaskan perla 
kuan hukum Anggota-anggota Majelis Per 
musyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari 
unsur Angkatan Bersenjata Republik Indo 
nesia dari ketentuan Undang-undang yang 
berlaku, sehingga dengan demikian bagi me 
reka itu tetap diperlakukan Undang-undang 
Nomor 6 tahun 1950 jis. Undang-undang 
Nornor l Drt. Tahun 1958 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 tahun 1958, sedangkan 
pengertian Menteri Pertahanan dan Keaman- 
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an/Panglima Angkatan Bersenjata yang di 
pergunakan dalam Undang-undang ini akan 
disesuaikan dengan Undang-undang tentang 
Pokok-pokok HANKAMNAS. 

B. PlcNJaASA!s PA.SAL JJD1l PA.SAL 
Pasal 1. 

Pasal int menyebutkan secara limitatif 
macarn-macarn tindakan kepolisian yang ber 
sifat justisiil-re prestp yang dapat diambil 
oleh pejabat yang bcrwenang terhadap se 
seorang anggota/pimpinan Majelis Permu 
syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong. 
Pasal 2. 

Yang dimaksud dengan "Kegiatan yang 
berhubungan dengan tugas kewajiban dan 
kedudukannya sebagai Anggota/Pimpinan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Ro 
yong" adalah rangkaian kegiatan yang saling 
berkaitan satu dengan yang lain dan satu 
kegiatan yang berdiri sendiri dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya sebagai Anggota/Pim 
pinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se 
mentara dan Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong, termasuk didalamnya. 
a. sedang dalam perjalanan langsung baik 
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dari tempat tinggalnya menuju sidang 
sidang atau rapat Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan 
Rakyat Gotong Royong maupun dari 
persidangan atau rapat Majelis Perrnusya 
waratan Rakyat Sementara/Dewan Per 
wakilan Rakyat Gotong Royong menuju 
tempat tinggalnya, 

b. sedang berada dalarn gedung atau pe 
karangan Majelis Permusyawaratan Rak 
yat Sernentara/Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong berhubung dengan sidang 
atau rapat yang dikunjungin ya, 

c. sedang melakukan tugas yang diberikan 
oleh atau berdasarkan keputusan-kepu 
tusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Go 
tong Royong atau Badan-badan Keleng 
kapannya atau tugas yang diberik.an oleh 
Pimpinan Majelis Perrnusyawaratan Rak 
yat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat 
Go tong Royong se bagai pelaksanaan tu gas 
Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Semen 
tara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong 
Royong. 

Pasal 3. 
Pada hakekatnya tidak terdapat perbe 

daan dalam perlakuan hukum baik terhadap 
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unsur Sipil maupun Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia. Setiap unsur Sipil ma 
upun Angkatan Bersenjata Republik Indo 
nesia yang melakukan pelanggaran hukum 
harus ditindak. 

Tindak:an kepolisian itu harus atas per 
setujuan Presiden. 

Bagi Anggota/Pimpinan Maj elis Permu 
syawaratan Rakyat Sernentata dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari 
kalangan sipi1, dilakukan atas perintah lang· 
sung dari J aksa Agung dengan persetujuan 
Presiden. 
Dalam pelaksanaannya Kejaksanaan Agung 
akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Apabila Anggota/Pimpinan Majelis Per 
musyawaratan Rakyat Semelltara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Go tong Roy ong itu dari 
seorang Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
Angkatan Udara Repub lik Indonesia atau 
dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
maka tin dakan kepclisian itu dilakukan atas 
perin tah langsung dari Menteri Pertahanan 
dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersen 
jata dengan persetujuan Presiden. 

Dalam hal seseorang Anggota atau Pim 
pinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Se- 



mentara/Dewan Perwakilar Rakyat Gotong 
Royong tertangkap tang, 1 melakukan se 
suatu tindak pidana. maka untuk tindakan 
k epolisian terhadapnya tidak diperlukan pe 
rintah langsung dari pejabat-pejabat yang 
tersebut diatas. 

Pasal 4. 
(l ). Pengertian "tertangkap tangan" dalam 

hal ini adalah menurut pengertian 
yang diatur dalam Reglement Indonesia 
yang diperbaharui (R.l.D.); 

(2). Laporan harus disarnpaikan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya bagi 
unsur si pil kepada J aksa Agung dan 
unsur Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia kepada Menteri Per tahanan 
dan Keamanan/Panglirna Angkatan Ber 
senjata <lan memuat duduk kejadian 
yang sebenamva serta alasan-alasan 
yang. lengkap secara tertulis. 

Pasal 5. 
Cukup jelas. 

Pasal 6. 
( 1 ). Yang diatur dalam pasal ini ialah pc 

tugas-petugas pelak sana yang diberi 

255 



�_,ang untuk rnelakukan tindakan 
kepol. -ian atas perin tah langsung pe 
jabat yang diberi wewenang untuk 
memeri.ntahkan rnelakukan tindakan 
kepolisian yang dimaksud ; 

(2). Petugas·petugas Negara yang dipilih 
dalam hal ini adalah petugas yang 
patut dijadikan tauladan dalarn ling 
kungan/jawatannya dengan pangkat per 
wira atau yang disamakan dengan itu. 
Setiap pelanggaran atas ketentuan da- 
1arn Undang-undang ini dikenakan 
sanksi-sanksi menurut peraturan per 
undangan yang berlaku. 

Pasal 7, 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
!NDONES!A NOMOR 2950. 

256 , 



LEMBARAN-NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

'.'so. c6. l 975 
ADMINISTRASI. PEGAWA] NEGERI. 
Aparatur. Wewenang pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhen tian pe 
gawai negeri sipil (Penjelasan dalam 
Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3058). 

PERATURAN PEMERINTAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 1975 
TENT ANG 

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengang 
katan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peratur 
an Pernerintah yang mengatur tentang pejabat 
yang diberi wewenang mengangkat, memindahkan. 
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dan membcrhentikan Pegawai Negeri Sipil . 

Mengingat : 
1. Pasal S ayat (2) Undang-Undana Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahur 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041) : 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WE 
WENANG PENGANGKATAN, PEMINDAH 
AN, DAN PEMBERHE:'ITIAN PEGAWAI 

NEGERI SJPIL 

BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan 
a. Menteri adalah Menteri yang memimpin 

Departemen dan Menterij Sekre taris Negara; 
b. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji 

yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
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Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Tahun 1968 (PGPS-1968) (Lembaran Negara 
Tahun 1967 Nornor 24, Tambahan Lem 
baran Negara Nomor 2833). 

BAB II 
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 2 
Presiden menetapkan pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil baru atau pengangkatan kembali dalam 
pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang - 
IV/b) ke atas. 

Pasal 3 
(1). Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lernbaga 

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne 
gara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden, menetapkan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau pengangkatan kembali 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingk:ungan ke 
kuasaannya dalarn pangkat Pembina (golong 
an ruang IV /a) ke bawah. 

(2). Pejabat-pejabat yang dirnaksud dalam ayat 
( 1 ), dapat mendelegasikan sebagian wewe 
nangnya kepada pejabat lain dalam ling- 
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kungan kekuasaannya, sepanjang mengenai 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru atau 
pengangkatan kembali dalam pangkat Pe 
ngatur Tingkat l (golongan ruang ll/d) ke 
bawah. 

BAB III 
KENAIKAN PANGKAT 

Pasal 4 
Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pegawai 
Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I 
(golongan ruang IV /b) ke atas. 

Pasal 5 
(I). 

(2). 
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Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne 
gara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pe 
gawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekua 
saannya untuk menjadi Pembina (golongan 
ruang IV /a) ke bawah. 
Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat 
( 1 ), dapat mendelegasikan sebagian wewenang 
nya ke pada pejabat lain dalam lingkungan 
kekuasaannya, sepanjang mengenai penetap 
an kenaikan pangkat Pegawai N egeri Sipil 
untuk menjadi Pengatur Tingkat I (golongan 
ruang II/d) ke bawah. 



BAB IV 
.,ENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEM 
BERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN 

Pasal 6 
Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalarn 
dan dari jabatan-jabatan Iaksa Agung, Sekretaris 
J enderal, Direktur J cnderal, Inspektur J enderal, 
Kepala Badan, Pimpinan Lembaga Pemerintah 
Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lem 
baga Tertinggi/Tinggi Negara, Rektor Universitas/ 
Institut/Perguruan Tinggi Negeri, dan jabatan 
jabatan lain yang sederajat dengan itu a tau jabatan 
jabatan yang wewenang pengangkatan, pemin 
dahan, dan pembcrhentiannya berada di tangan 
Presiden. 

Pasal 7 
(1). Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne 
gara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden, menetapkan pengangkatan, pemin 
dahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil dalam 1ingkungan kekuasaannya dalam 
dan dari jabatan-jabatan yang tidak ter 
masuk dalam jabatan-jabatan yang dirnaksud 
dalam pasal 6. 
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(2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat 
(1) dapat ruendelegasikan sebagian wewe 
nangnya kepada pejubar lain dalam ling 
kungan kekuasaannya, sepanjang menge nai 
pengangkatan, pemindaban, dan pembe rhen 
tian Pegawai Negeri Si pil dalarn dan dari 
jabatan-jabatan di bawah Kepala Biro, Di 
rekt ur, Inspektur, Sekre taris Direktorat Jen 
deral, Sekretans Inspcktorat Jenderal, Se 
kretaris Badan. Kepala Pusat. Kepala Instansi 
Vertikal Tingkat Propinsi, dan jabatan-ja 
batan lain yang sederajat dengan itu. 

BAB V 
PEMINDAHAN ANTAR INSTANSI 

Pasal 8 
(1 ), Dalam rangka peningkatan dayaguna dan 

hasilguna dapat diadakan pe mindahan Pe 
gawai Negeri Sipil antar mstansi. 

(2). Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara mengatur lebih lanjut pernindahan 
Pegawai Negeri Pipil antar instansi. 

BAB VI 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 9 
Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Ne- 
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geri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I 
(golongan ruang IV /b) ke alas. 

Pasal 10 
Menteri dan Jaksa Agung menetapkan pember 
hentian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 
kekuasaannya yang berpangkat Pembina (golongan 
ruang IV /a) ke bawah. 

Pasal II 
(1) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar 

temen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 
Tertinggi/Tinggi Negara dan pejabat lain 
yang ditentukan oleh Presiden, rnenetapkan 
pemberhentian dengan hormat Pegawai Ne 
geri Sipil dalarn lingkungan kekuasaar.nya 
yang berpangkat Pembina (golongan ruang 
IV/a) ke bawah. 

(:2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalarn Pasal 
IO dan Pasal 11 ayat ( 1) dapat mendelegasi 
kan sebagian wewenangnya kepada pejabat 
lain dalam lingkungan kekuasaannya se - 
panjang mengenai pemberhentian dengan 
hormat Pegawai Negeri Sipil dalam lingkung 
an kekuasaannya yang berpangkat Pengatur 
Tingkat I (golongan ruang 11/d) ke bawah. 

(3). Menteri/Sekretaris Negara menetapkan pem 
berhentian tidak dengan hormat Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (go- 
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longan ruang IV/a) ke bawah dalam ling 
kungan kekuasaan Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Ter 
tinggi/Tinggi. Negara, dan Badan/Lembaga 
lain yang ditentukan oleh Presiden. 

BAB VII 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA 

Pasal 12 
Presiden menetapkan pemberhentian sementara 
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan-jabat 
an Jaksa Agung, Sekretaris Jenderal, Direktur 
Jenderal, lnspektur Jenderal, Kepala Badan, Pim 
pinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. 
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Ting 
gi Negara, Rektor Universitas/lnstitut/Perguruan 
Tinggi Negeri, dan jabatan-jabatan lain yang se 
derajat dengan itu atau jabatan-jabatan yang we 
wenang pengangkatan dan pemberhentiannya ber 
ada di tangan Presiden. 

Pasal 13 
(1). Menteri, Jaksa Agung, Pirnpinan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Ke 
sekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Ne 
gara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh 
Presiden menetapkan pemberhentian semen 
tara Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 
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kekuasaannya yang menjabat jabatan-jabatan 
yang tidak termasuk dalam jabatan-jabatan 
yang dimaksud dalam Pasal 12. 

(2). Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat 
( l) dapat mendelegasikan sebagian wewe 
nangnya kepada pejabat lain dalam Iingkung 
an kekuasaannya, sepanjang mengenai pem 
berhentian sementara Pegawai Negeri Sipil 
yang menjabat jabatan-jabatan di bawah 
jabatan-jabatan Kepala Biro, Direktur, lns 
pektur, Sekretaris Direktorat J enderal, Se 
kretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Ba 
dan, Kepala Pusat, Kepala Instansi Vertikal 
Tingkat Propinsi, dan jabatan-jabatan lain 
yang sederajat dengan itu. 

BAB Vlll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 14 
Presiden rnenetapkan pengangkatan tenaga ahli 
langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa 
melalui pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri 
Sipil untuk menduduki suatu jabatan Negeri. 

Pasal 15 
Pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindah 
an, pemberhentian, dan pemberhentian sementara 
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Pegawai Negeri Sipil yang dimak:sud dalam Pasal 
pasal 3 ayat (2), 5 ayat (2), 7 ayat (2), 11 ayat 
(2), 13 ayat (2) dite tapkan dengan surat keputusan 
pejabat yang bersangku tan. 

Pasal 16 
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan 
dan hal-hal lain mengenai pengangkatan, pemin 
dahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Peme 
rintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
( 1 ). Segala pengangkatan, pemindahan, dan pem 

berhentian Pegawai Negeri Sipil yang di 
lakukan oleh pejabat yang berwenang se 
belum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 
dinyatakan tetap berlaku. 

(2\ Segala peraturan perundang-undangan ten 
tang wewenang pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
yang bertentangan dengan Peraturan Pe 
merintah ini dinyatakan tidak berlaku � 
lagi. 
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Pasal 18 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku 
surut sejak tanggal 6 Nopember 1974. 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
rnemerintahkan pengundangan Peraturan Peme 
rintah ini dengan pene mparann ya dalam Lemoararr 
Negara Rc publik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Juni 1975. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SOEHARTO 
JENDERAL TNL 

Diundangk an di Jakarta 
pada tanggal 23 Juni 197 5 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

SOEDHARMONO, S.H. 
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PENJELASAN 

AT AS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDO 
NESIA 

NOMOR 20 TAHUN 1975 

TENT ANG 

WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, 
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL 

PENJELASAN UMUM 
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem 
baran Negara N omor 304 l) Pasal 13 ditegaskan, 
bahwa kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri 
Sipil secara rnenyeluruh berada di tangan Presiden. 
Ketentuan ini adalah dalam rangka usaha untuk 
mewujudkan keseragaman pembinaan bagi segenap 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pernbinaan Pegawai Negeri Sipil meliputi 
kegiatan-kegiatan yang bersifat luas, antara lain 
tentang pengangkatan, pernindahan, dan pember 
hentian Pegawai Negeri Sipil, yang dalam pelak 
sanaannya memerlukan kegi.atan-kegiatan dalam 
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berbagai bidang. Oleh sebab itu untuk mencapai 
dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besam ya 
serta untuk mernperlancar pe1aksanaannya, maka 
perlu ditentukan pejabat yang diberi wewenang 
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 
Pegawai Negeri Sipil. 

Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat 
yang berwenang harus dilakukan berdasarkan 'per 
aturan perundang-undangan dan ketentuan teknis 
kepegawaian yang berlaku. 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil baru 

yang dimaksud daJam Pasal ini, meliputi pengang 
katan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan 
pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil 
menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Yang dimaksud dengan pengangkatan kembali 
adalah pengangkatan kembali bekas Pegawai Negeri 
Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, urnpamanya 
pengangkatan kernbali sebagai rehabilitasi. 
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Pasal 3 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 2. 
Ayat (2) 

Tujuan pendelegasian wewenang yang dimak 
sud dalam ayat Ini, adalah untuk memperlancar 
pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
baru atau pengangkatan kembali bekas Pegawai 
Negeri Sipil rnenjadi Pegawai Negeri SipiL Ber 
hubung dengan itu, maka dalam mernpertirnbang 
kan dan menetapkan pendelegasian wewenang , 
para pejabat yang bersangkutan haruslah mem 
pertimbangkan berbagai faktor antara lain 

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibina dan 
penyebaran lokasi penempatannya. 
kemampuan teknis dari pejabat yang diberi 
delegasi wewenang. 
fasilitas yang tersedia bagi pejabat yang diberi 
delegasi wewenang. 

Para pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) 
hanya dapat mendelegasikan sebagian wewenang 
nya sepanjang mengenai pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau pengangk:atan kernbali 
dalam pangkat Pengatur Tingkat I (golongan 
ruang 11/d) ke bawah. 

Para pejabat yang diberi delegasi wewenang 
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untuk menetapkan pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil baru dan pengangkatan kembali yang U1.11ak 
sud dalam ayat ini, menandatangani keputusan 
perigangkatan atas namanya sendiri, tidak atas 
nama pejabat yang memberi delegasi wewenang. 

Untuk lebih me mperlancar pelak sanaan pe 
ngangkatan Pegawai Negeri Sipil baru dan pengang 
katan kembali , maka para pejabat yang dimaksud 
dalam ayat ( 1) dapat memberikan kuasa kepada 
pejabat yang mengurusi kepegawaian dalam ling 
kungan kekuasaannya untuk atas namanya rne 
nandatangani keputusan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau oengangkatan kernbali. 
Umpamunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
memberikan kuasa kcpada Sekre taris J enderal 
atau Kepala Birc Kepegawaian Departemen Pen 
didikan dan Kebudayaan atas nama Menteri me 
nandatangani keputusan pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil baru atau pengangkatan kembali 
daiam pangkat Pembina (golongan ruang IV /a) 
ke bawah dalam lingkungan kekuasaannya. 

Pasal 4 
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pem 

bma Tingkat I (golongan ruang IV /b) ke atas, 
pada umumnya adalah pejabat teras, oleh sebab 
itu adalah wajar apabila kenaikan pangkat mereka 
dite tapkan dengan Keputusan Presiden. 
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Pasal 5 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Lihat jiwa penjelasan Pasal 3 ayat (2). 

Pasal 6 
J abatan-jabatan yang dimaksud dalam Pasal 

ini adalah jabatan-jabatan karier tertinggi, oleh 
sebab itu adalah tepat apabila pe ngangkatan , 
pemindahan, dan pemberhentian mereka ditetap 
kan dengan Keputusan Presiden. 

Berdasarkan Pasal 31 Un+ang-undang Nomor 
14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran 
Negara Nomor 2951), bahwa hakim diangkat 
dan diberhentikan oleh Kepala Negara. 

Menunggu adanya Undang-undang yang me 
ngatur susunan, kekuasaan serta acara Peradilan 
Agama, maka pengangkatan dan pemberhentian 
Hakim Agama buat sementara ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Agama. 

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Hakim 
Peradilan Umum ditetapkan dengan Keputusan 
I 
272 



Kepala Negara, sedang pemindahannya ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Kehakiman setelah 
mendengar pendapat Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal 7 
Ayat (I) 

Cukup jelas, 
Ayat (2) 

Lihat jiwa penjelasan Pasal 3 ayat (2). 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Dalam penjelasan Undang-undang Xornor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ke pegawaian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tarn 
bahan Lembaran Negara Nomor 3041) pasal 12 
ayat (2) antara lain ditegaskan. bahwa unruk 
dapat lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna 
yang sebesar-besarnya, maka pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan sistim karier 
tertutup dalam arti Negara. Hal ini mengandung 
pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil 
adalah merupakan satu kesatuan, hanya tempat 
pekerjaannya yang berbeda. 

Dalam perkembangan organisasi Pemerintah 
ada kemungkinan suatu Departemen/Lembaga di 
sederhanakan a tau dikembangkan. Penyederhanaan 
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sesuatu organisasi dapat mengakibatkan pengu 
rangan jumlah pegawai, tetapi sebaliknya pengem 
bangan sesuatu organisasi dapat mengakibatkan 
penambahan pegawai yang diperlukan. 

Dalam sistim pembinaan karier tertutup 
dalam art: Negara, dimungkinkan pemindahan 
Pegawar Negeri Sipil dari instansi yang satu ke 
instansi yang lain (Departemen/Lembaga/Propinsi) 
dengan tuiuan untuk dapat memanfaatkan Pegawai 
Negeri Sipil secara berdayaguna dan berhasilguna. 

Avat <2) 
Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar ins 

tansi diatur lebih laniut oleh Kepala Badan Ad 
ministrasi Kepegawaian Negara. Pemindahan yang 
dimaksud adalah pemindahan administratip, sedang 
penempatannya dalam sesuatu jabatan adalah men 
jadi wewenang dari pimpinan instansi yang mene 
rime Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

Pasal 9 
Pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal 

ini meliputi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dan pemberhentian dari pekerjaan dengan 
mendapat uang tunggu. 

Pasal 10 
Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam pasal 
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ini berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (golongan 
ruang IV/a) ke bawah dalam lingkungan kekuasa 
annya, baik pemberhentian dengan horrnat mau 
pun pemberhentian tidak dengan hormat. 

Pasal lJ 
Ayat (I) 

Pejabat-pejabat yang dimaksud dalam ayat 
ini, hanya berwenang menetapkan pem berhentian 
dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang ber 
pangkat Pembina {golongan ruang IV/a) ke bawah 
dalam lingkungan kekuasaannya, sedang pember 
hentian tidak dengan hormat adalah menjadi 
wewenang Menteri/Sekretaris Negara. 

Ayat (2) 
Pejabat-pejabat yang dirnaksud dalam Pasal 

IO dan Pasal 11 ayat (I) han ya dapat mendele 
gasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat 
lain dalam lingkungan kekuasaannya sepanjang 
mengenai pemberhentian dengan hormat Pegawai 
Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I 
(golongan ruang 11/d) ke bawah dalam lingkungan 
kekuasaannya. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 
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Pasal-pasal 12 dan 13 
Pemberhentian sementara yang dimaksud 

dalam Pasal-pasal ini adalah pemberhentian se 
mentara sebagairnana diatur dalam Peraturan Pe 
merintah Nomor 4 Tahun 1966 (Lembaran Negara 
Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2797). 

Pasal 14 
Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Ta 
hun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3041) Pasal 12, bahwa pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil dilaksanakan dengan sistim pembinaan 
karier tertutup dalam arti Negara, dengan tidak 
menutup kemungkinan adanya sistirn pembinaan 
karier terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu apa 
bila diperlukan untuk kepentingan Negara. Hal 
ini mengandung pengertian, bahwa apabila sangat 
diperlukan oleh Negara dapat diangkat tenaga 
ahli dari luar Pegawai Negeri Sipil untuk men 
duduki jabatan Negeri dan dapat diangkat langsung 
menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui pe 
ngangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. 

Pengangkatan tenaga ahli dari luar Pegawai 
Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Negeri 
adalah sangat selektip dan pengangkatannya adalah 
wewenar. � Presiden. 
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Pasal 15 
Pejabat-pejabat yang diberikan delegasi we 

wenang untuk mengangkat, rnermndahkan, mem 
berhentikan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud 
dalam Pasal-pasal 3 ayat (2), 5 ayat (2), 7 ayat 
(2). 11 ayat (I), dan 13 ayat (2), tidak dapat 
lagi mendelegasikan wewenanjnya kepada pejabat 
lain. 

Pasal-pasal 15 s/d 18 
Cukup jelas. 
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PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 265 TAHUN 1968. 

TENT ANG 
PERATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEJABAT 
PEJABAT NEGARA SIPIL/MILITER PADA 
UPACARA-UPACARA KENEGARAAN/PERTE- 

MUAN-PERTEMUAN RESMI 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pe 
merintah No. 26 Tahun 1968 tentang pen 
cabutan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 
1958 tentang Peraturan Ta ta=Ternpat, di 
pandang perlu untuk segera mengadakan 
peraturan ten tang Tata Tempat (Preseance) 
bagi Pejabat-Pejabat Negara pada upacara 
upacara Kenegaraan dan ctau Pertemuan - 
pertemuan resmi yang sesuai dengan per 
kembangan keadaan dewasa ini. 
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Mengingat : 
I. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 

1945 
2. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia 

No. 26 Tahun 1968; 
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia 

No. 183 Tahun 1968 ; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PE 
RATURAN TATA-TEMPAT BAGI PEJA 
BAT-PEJABAT NEGARA SIPIL/MILITER 
PADA UPACARA-UPACARA KENEGARA 
AN/PERTEMUAN-PERTEMUAN RESMI. 

Pasal I. 
Tata-Tempat bagi Pejabat-pejabat Negara Sipil/ 

Militer pada Upacara-upacara Kenegaraan/pertemu 
an-perternuan resmi diatur menurut tata-urutan 
sebagai berikut 
A. 1. Presiden, 

2. Ketua M.P. R.(S)., 
3. Ketua D.P.R. (G.R.), 
4. Ketua Mahkamah Agung, 
5. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, 
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6. Ketua Bad an Pemeriksa Keuangan. 
B. I. Para Menteri Negara, Para· Wakil Ketua 

M.P.R. (S.), D.P.R.(G.R.), Mahkamah Agung, 
Dewan Pertimbangan Agung, Badan Peme 
riksa Keuangan, J aksa Agung, para Duta Be 
sar Republik Indonesia, Sekretaris Negara. 
Ketua Bappenas dan Gubemur Bank Sentral: 

2. Para Panglima Angkatan, Kas Han-Kam dan 
Wakil-wakil Panglima Angkatan; 

3. Ketua Muspida Jaya dan Gubernur D.K.1. 
Jakarta Raya. 

C. 1. Para Anggota M.P.R. (S), D.P.R.· (G.R.), 
D.P.A., B.P.K., Hakim Anggota Mahkamah 
Agung; 

2. Para Kepala/Ketua/Direktur Lembaga Peme 
rintah Non Departmental lainnya yang tidak 
tersebut pada pasal 1 huruf B, Para Sekreta 
ris dilingkungan Sekre tariat Negara, Para Se 
kretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Ins 
pektur J enderal Departemen, Para Assis ten 
Pribadi Presiden, Para Deputy Ketua BAPPE 
NAS, para Gubernur Pengganti Bank Sentral, 
Para Deputy Jaksa Agung, Sekretaris Umum 
M.P.R. (S)/D.P.R. (G.R.)/D.P.A./B.P.K. dan 
Panitera Mahkamah Agung; 

3. Para Deputy dan Irjen Hankam, Gubemur 
LEMHANAS, DANJEN AKABRI, Para Pang 
ko Utama Hankam, Deputy dan Irjen Pang- 
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lirna Angkatan dan Para Anggota MUSPIDA 
JAY A, para Assisten HANK AM dan Angka 
tan, PANGKOSTRAD, PANGKOARSAN, 
dan PANGKOOPS ; 

4. Pejabat-pejabat Negara Sipil dan Militer De 
partemen/Lembaga-lembaga Negara berpang 
kat IV /d keatas dan Para Perwira Tinggi 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

D. Pejabat-pejabat Negara Sipil dan Mihte1 Depar 
teman/Lembaga-lembaga Negara berpangkat 
IV /a sarnpai dengan IV /c dan Para Perwira Me 
nengah Angkatan Bersenjata Republik lndone- 
saa, 

Pasal 2. 
Dalam hal Pejabat tersebut di atas berhalangan 

hadlir pada suatu Upacara/Pertemuan resmi, maka 
tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya, se 
sedang yang mewaldli mendapat tempat sesuai de 
ngan kedudukannya menurut ketentuan tata-tem 
pat sebagaimana diatur dalam pasal l Keputusan 
Presrden ini. 

Pasal 3. 
Dalam hal Pejabat Negara yang menghadiri suatu 

Upacara Pertemuan resmi memangku jabatan le bih 
dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka bagi 
nya berlaku tata-ternpat untuk jabatan yang ter 
tinggi. 
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Pasal 4. 
Apabila di dalam salah satu acara clipandang 

perlu untuk mengundang pula Ketua/Wakil Ketua 
Partai Politik, Ormas, Kesatuan Aksi, maka ke 
dudukan mereka adalah di dalam kategori "C". 

Pasal S. 
Keputusan Presiden ini mulai bcrlaku pada hari 

tanggal ditetapkannya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal � 12 Agustus 19 68. 
PRES!DFN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
__ S O E H A R T O __ 

JENDERAL- TN!. 
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